
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
1 นาย Chern-Tay Shih Robotics and AI (Dual Degree) วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

2 นาย Joseph Leandre Derpo Bachelor of Engineering Program วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

3 นาย เกรียงไกร ภูวะ น สุข สุนทร ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

4 นางสาว เกศสุดา พลอยเสง่ียมพงศ์ ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

5 นาย เกียรติศกัด์ิ พรรณปราโมทย์ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

6 นางสาว เจนจิรา พรหมประดิษฐ์ นวตัการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

7 นาย เจษฎาภรณ์ เขจรกุล คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

8 นางสาว เบญจวรรณ แน่นหนา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

9 นางสาว เพญ็พิชชา แสนพลอ่อน วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

10 นาย เมธสั บญุสม เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

11 นางสาว เอกปวี สิทธิชยั วิศวกรรมการเงิน วิศวกรรมศาสตร์

12 นาย เอราวณั บยุนนท์ อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

13 นาย โมไนย เงินศรีทอง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

14 นางสาว โยษิตา สั่งสอน เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

15 นาย โศศิษฐ์ อโณทยั วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

16 นางสาว กชพรรณ ศิลาอ่อน ศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

17 นางสาว กชพรรณ รูปขาว ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

18 นางสาว กนกพรรณ แสงอรุณ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

19 นาย กมลกฤช ทีปกร วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ (หลกัสูตรนานาชาติ)วิศวกรรมศาสตร์

20 นางสาว กมลชนก สุนนัทพงศศ์กัด์ิ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

21 นางสาว กมลลกัษณ์ นอ้ยใจรักษ์ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

22 นางสาว กรกมล จนัทร์ปรี วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

23 นาย กรณ์สพัยา โตศุภฤกษม์งคล เคร่ืองกลนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์

24 นางสาว กรรณิกา โครตทา่คร้อ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

25 นาย กฤด์ิสกุล วิษณุรังสรรค์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

26 นาย กฤติน *(คณะศิลปศาสตร์ รอบ 2)พว่งตามพงษ์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

27 นาย กวิน กมลอ านวยกิจ วิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมศาสตร์

28 นาย กวินภพ บานเยน็สกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

29 นางสาว กวิสรา จงัตระกูล วิศวกรรมการเงิน(หลีกสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

30 นาย กวี พร้อมศกัด์ิ วิศวกรรมการวดัคุม วิศวกรรมศาสตร์

31 นาย กษิดิศ ลินพิศาล หุ่นยนตเ์เละปัญญาประดิษฐ์ นานาชาติ วิทยาลยันานาชาติ

32 นางสาว กญัจมาส ฉลองชน เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

คลนิิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศำสตร์

สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ประกำศรำยช่ือผู้ลงทะเบียนตรวจร่ำงกำยนักศึกษำใหม่ ช้ันปีที ่1 วนัองัคำรที ่21 กรกฎำคม 2563 (รอบบ่ำย)



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
33 นางสาว กญัญารัตน์ แซ่จู อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

34 นางสาว กญัญาวีร์ เรืองอ่อน สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

35 นางสาว กนัติชา เงยวิจิตร  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

36 นางสาว กลัยกร วชัรรัตนากุล วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

37 นางสาว กลัยา พานทอง ครุศาสตร์การออกเเบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

38 นางสาว กานตสิ์นี ไพศาลจิรศกัด์ิ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

39 นาย กิตติพนัธ์ุ แสงดารากุล วิทยาการคอม วิทยาศาสตร์

40 นาย กิตติภพ ปังตระกูล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

41 นาย กิตติภูมิ ไกรสิทธ์ิ วิศวกรรมนวตักรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)วิทยาลยันานาชาติ

42 นางสาว กิตติยา นิติธรธรรมกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

43 นางสาว กิตติยา ปกุหุต ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

44 นาย กิตติศกัด์ิ ปานกล ่า วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

45 นางสาว กีรนนท์ ปาขนั บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

46 นางสาว กุลนิตรา ภูสูศรี ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

47 นางสาว กุลิสรา เลอวงศรั์ตน์ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

48 นาย ค ้าคูณ ภาษยะวรรณ์ เทคโนโลยกีารหมดัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

49 นางสาว จตุพร ส าราญราษฎร์ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

50 นางสาว จนัทร์จิรา อรุณลึก อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

51 นางสาว จนัทิมา รักษาธรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

52 นางสาว จารุวรรณ ทิพยน์างรอง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

53 นางสาว จิดาภา ชยัคราม บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

54 นางสาว จิดาภา หามนตรี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

55 นางสาว จิรพรรณ ภูจ่าพล เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

56 นาย จิรพนัธ์ุ ซอวราพนัธ์ุ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

57 นาย จิรวฒัน์ บตุรวงษ์ สถาปัตยกรรมภายใน สถาปัตยกรรมศาสตร์

58 นางสาว จิราภรณ์ หนูสนธิ เมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

59 นางสาว จิราภา เงินบญุคง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

60 นาย จิรายทุธ พลูค า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

61 นาย จิราวชัร์ พิพฒัสนัตินุกูล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

62 นางสาว จุไรรัตน์ กลา้หาญ ภาษาญ่ีปุุ่น ศิลปศาสตร์

63 นางสาว จุฑารัตน์ ป้ันค า พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

64 นางสาว จุฬาลกัษณ์ ณะกนัฑ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสากรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

65 นางสาว ชญาดา อยูร่่วม วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์

66 นาย ชญานนท์ เพชรเทวี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

67 นาย ชนน กุลดตัติมาส คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

68 นาย ชนพฒัน์ แกว้ขาว ครุศุาสตรกา์รออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

69 นาย ชนภทัร เลิศวีรนนทรัตน์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์

70 นางสาว ชนรดี ตั้งตรงเวชกิจ วิศวกรรมการเงินนานาชาติ วิศวกรรมศาสตร์

71 นาย ชนะพนัธ์  ชยัวฒัน์วรกิจ ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

72 นาย ชนะภยั กะเสมรัมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
73 นางสาว ชนิกา ศรีสวสัด์ิ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

74 นางสาว ชนิกา ปรีชาพลกุล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

75 นางสาว ชนิภา สีบวัคอ้ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

76 นางสาว ชนิสรา วชัรพรกุล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

77 นางสาว ชมพนุูช ทิพเนตร ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

78 นาย ชลชาติ ทองสุขมาก ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ ้มภายใน) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

79 นางสาว ชลธิชา บญุรอด เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

80 นางสาว ชลินทร์ทิพย์ หาทรัพย์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

81 นางสาว ชชัชญา เหล็กดี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

82 นาย ชชัพล บญุกอ วิศวกรรมเคมี(นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

83 นางสาว ชญัญานุช รังกล่ิน จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

84 นาย ชยัพล นิยมช่ืน นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

85 นาย ชินพฒัน์ ศิริยาใจ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

86 นางสาว ชุติมา ภูงาม เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

87 นางสาว ญาณิศา นุชนา ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

88 นางสาว ญาดา ทองหลอด ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

89 นาย ญานกร สอนประสม สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

90 นางสาว ฐิดาพร มัน่ศกัด์ิ บริหาร วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

91 นางสาว ฐิติวรรณ สิงสุข จิตรกรรมและมีเดียอาร์ต ฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

92 นางสาว ณชนนัท์ แกว้ไทย ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

93 นาย ณฐนน หาญชนะ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

94 นาย ณถทัร บรูณะเศรณี โทรคม วิศวกรรมศาสตร์

95 นาย ณพวรรษ เหม่นแหลม ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

96 นางสาว ณภทัสรา อยูส่อน เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

97 นางสาว ณัชชา พินิจมงคล สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

98 นางสาว ณัฏฐนิช ขะมาลา อุตสาหการและระบบการจดัการเชิงดิจิทลั(นานาชาติ)วิศวกรรมศาสตร์

99 นางสาว ณัฐกมล สาระรัตน์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

100 นาย ณัฐชนน ลกัษณ์สิริโรจน์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์

101 นางสาว ณัฐชา แสงชยัภูมิ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

102 นางสาว ณัฐฎา เอียงสนัเทียะ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

103 นางสาว ณัฐธิดา จูมแดง คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

104 นางสาว ณัฐนรี จูสิงห์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

105 นาย ณัฐนนัท์ พินิจอุดมการณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

106 นาย ณัฐนุชา คนหลกั วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

107 นาย ณัฐพล สุขสมรูป วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

108 นาย ณัฐพล วงัค  า เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

109 นาย ณัฐพล หอสกุลชยั จุลชีววิทยาอุตสหกรรม วิทยาศาสตร์

110 นาย ณัฐภูมิ เดชาภทัราพร บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

111 นางสาว ณัฐรดี นิมินรัมย์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

112 นางสาว ณัฐรัณพิมพ์ เอนกลาภากิจ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
113 นางสาว ณัฐวรรณ แดงเรืองรัมย์ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

114 นางสาว ณัฐวรา โหรค านวน เกษตรศาสตร์(พืชไร่ พืชสวนและภูมิทศัน์ กีฏวิทยา โรคพืช ปฐพีวิทยา)  เทคโนโลยกีารเกษตร

115 นางสาว ณิชชา พรหมเจริญ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

116 นางสาว ณิชรีย์ ป้องทอง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

117 นางสาว ดาลินี นิซู นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

118 นางสาว ดุษฎี เลิศอภิรักษว์งศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

119 นาย ตรัย เหลืองอ่อน บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

120 นางสาว ตะวนัฉาย ธิติธญัชยวานิช ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

121 นาย ติณภทัร สุดจนัทร์ วิศวกรรมโยธา (ต่อเน่ือง) วิศวกรรมศาสตร์

122 นาย ติสรณ์ ชีพชูเกียรติ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

123 นาย ทชัชน เจริญภูวดล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

124 นางสาว ทิพยสุ์ดา สนั่นนารี วิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

125 นางสาว ทิพยาภรณ์ ศรีตา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

126 นางสาว ทิพรัตน์ กอประเสริฐสุด เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

127 นาย ธเนศ คมัภิรานนท์ วิศวกรรมการโยธา วิศวกรรมศาสตร์

128 นาย ธณันฏพงษ์ เหลือดี อุตสาหการและระบบการจดัการแบบดิจิทลั วิศวกรรมศาสตร์

129 นาย ธนโชติ ลกัษณ์วิเศษดี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

130 นาย ธนกฤต แจง้จนัทร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

131 นาย ธนกฤต เปาวสนัต์ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

132 นาย ธนดล ลิมป์สุคนธ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

133 นาย ธนดล พะโรศิลป์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

134 นาย ธนพนธ์ สุขวฒัน์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

135 นาย ธนภทัร์ ขาวเหลือง Architectural Intelligence and Design Thinking Program (AIDT)สถาปัตยกรรมศาสตร์

136 นาย ธนภูมิ ศรีด่าน ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

137 นาย ธนภูมิ วงศส์ง่า วิศวกรรมดนตรี วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

138 นาย ธนวฒัน์ นาคชูแกว้ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

139 นาย ธนวตัน์ กมลสดใส วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

140 นาย ธนายตุ บบุผาวาส วิจิตรศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

141 นาย ธนารักษ์ ขวญัดี สถาปัตยกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

142 นางสาว ธนิดา ศรีหานนท์ องักฤษ ศิลปศาสตร์

143 นาย ธรธรรม จุฬาเสรีกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

144 นาย ธราพงษ์ เช้ือสุข เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

145 นาย ธชัชยั ช่างเสนาะ จติรกรรมและมีเดียอาตส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

146 นางสาว ธญัชนก นิลพฒัน์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์

147 นางสาว ธนัยพร วนัสุข บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

148 นาย ธนัวา โชคพรทวีสุข วิศวกรรมนวตักรรมคอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

149 นางสาว ธาริณี ค  าศิลป์ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

150 นางสาว ธาริตา วรรธนาภา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

151 นางสาว ธิดารัตน์ การถาวร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

152 นาย ธิติธร สุขนาม บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
153 นาย ธิษณ์ภูรี รักษาวงศ์ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

154 นาย ธีรพล แกว้เกิด จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

155 นาย ธีรภทัร อิบรอฮีม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

156 นาย ธีรภทัร์ เงินทองดี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

157 นางสาว ธีวรา น ้าจนัทร์ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

158 นาย นนทพทัธ์ ธรรมจกัร์ โยธา วิศวกรรมศาสตร์

159 นาย นพวิชญ์ สุทธิวิเชียรโชติ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

160 นาย นภทัร ยยีากุล วิศวกรรมเคมี(หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

161 นาย นฤเบศ ศรีแกว้ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

162 นางสาว นวพร เผ่าชู นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

163 นาย นวพล อาหะหมดัอามีน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

164 นางสาว นฐัณิชา พิมพสุ์วรรณศรี เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

165 นางสาว นทัธ์นลิน เกิดแกว้ วิศวกรรมเคร่ืองกล (หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

166 นาย นทัธพงศ์ กลัน่สุวรรณ์ BSDA เทคโนโลยสีารสนเทศ

167 นางสาว นนัทน์ภสั แดงเรือง วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

168 นาย นนัทพทัธ์ พิมพอ์กัษรธนา โยธา วิศวกรรมศาสตร์

169 นาย นนัทวฒัชยั แสงทอง วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

170 นางสาว นนัทิตา กลบัประทมุ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

171 นางสาว นาฎยา ศรีแกว้ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

172 นางสาว นิชาภา เชาวกี์รติกุล บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

173 นาย นิธิวฒัน์ ดีเส็ง วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

174 นางสาว นิรชา อุดมพรวิรัตน์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

175 นางสาว นิษฐา วฒันสุข เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

176 นาย บญุญดิ์เรก กาญจนพงษพ์ร วิศวกรรมซอฟตเ์เวร์ วิศวกรรมศาสตร์

177 นางสาว บญุญาพร บญุเตียม สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

178 นางสาว บณุฑริกา ธนะธนากุล เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

179 นางสาว บณุยาพร สรวงศิริ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

180 นางสาว บษุยมาศ ทิพยส์จัจะธรรม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

181 นางสาว ปณาลี ช่วยแกว้  เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

182 นางสาว ปณาลี เคนรัง บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

183 นางสาว ปณิดา จิตติสงัวร  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

184 นางสาว ปทมุ วดี เกียรติ คง นนท ์ ค.อ.บ. ครุศาสตร์การออกเเบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

185 นางสาว ปภาวรินท์ วดัหอ้ย วิศวกรรมระบบการผลิต โครงการอาชีวะพรีเมียม วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

186 นาย ปรพิพฒัน์ แก่นพฒุ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

187 นาย ประชาธิป บญุน่วม การจดัการโลจิสตติ์คส์ วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

188 นาย ปรัตถกร สิงห์วิเศษ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

189 นาย ปรัศว์ ผุยเจริญ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

190 นางสาว ปริณาห์ ปะโสรัก สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

191 นาย ปวเรศ อรรถการุณพนัธ์ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

192 นาย ปัญญ์ อุ่นอนงค์ Robotics & AI inter วิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
193 นาย ปัญญาพล หลีกชัว่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

194 นางสาว ปัทมาพร สีนอ้ย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

195 นางสาว ปาณิศา ปาสาณพงศ์ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

196 นาย ปารมี ชุมศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

197 นางสาว ปาลิตา กุลมา นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบริการ ศิลปศาสตร์

198 นางสาว ปิญชาน์ ไป๋แป้ เมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ วิศวกรรมศาสตร์

199 นาย ปิยะวฒัน์ เนาววิ์จิตร เคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

200 นาย ปญุญพฒัน์ ทพัพสารด ารง Software engineering วิศวกรรมศาสตร์

201 นาย ปณุญพฒัน์ สาหร่ายทอง เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

202 นางสาว ปริูดา สงัขป่์า วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

203 นาย พงศกร ศรียรรยงค์ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

204 นาย พงศกร ศรีลาวตัร จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

205 นาย พงศพรณ์ มุกสาน อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

206 นาย พงษพิ์สิษฐ์ กิตติลาภ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

207 นาย พชรพล ไมเ้ล้ือย BIT เทคโนโลยสีารสนเทศ

208 นาย พนธกร สุจิตชวานนท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

209 นาย พนธกร หลายประสิทธ์ิ พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

210 นางสาว พรพิสุทธ์ิ ก่ิงจงเจริญสุข วิศวกรรมเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยันานาชาติ

211 นางสาว พรรณดา คดัทะจนัทร์ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

212 นาย พลวีร์ ป่ินทอง วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

213 นางสาว พลอยไพลิน อินมะดนั วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

214 นางสาว พลอยจนัทร์ เปล่ียนสายสืบ ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

215 นางสาว พลอยสวย องักาบ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

216 นาย พลาธิป สงวนทรัพย์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

217 นาย พสิษฐา รุนบญุ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและบริการ ศิลปศาสตร์

218 นาย พสุธา จนัทร์มณี เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

219 นางสาว พชัญา โอษฐนอ้ย เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

220 นาย พชัรพล ศาศวตัเตชะ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

221 นางสาว พิชชาพร เวียงธีรวฒัน์ วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ(์หลกัสูตรนานาชาติ)วิศวกรรมศาสตร์

222 นางสาว พิชญา ศิริสกุลพร เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

223 นาย พิชญากร คนบญุ บริหารเศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

224 นางสาว พิชญารัตน์ ถ่ินเกิด เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

225 นางสาว พิมพพิ์ศา อนุฤทธ์ิ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสงัคม,ภาพพิมพแ์ละอิลลสัเตชัน่สถาปัตยกรรมศาสตร์

226 นางสาว พิมพล์ภสั มหาโกลากุล จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

227 นางสาว พิมพศิ์ริ ทาบเุรศ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

228 นาย พีรณัฏฐ์ ฉตัรเมธี วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์

229 นาย พีรดนย์ เรืองแกว้  วิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ์ (หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

230 นาย พีระพชัร์ ใสโพธ์ิ เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

231 นางสาว พทุธรักษา ภู่เอ่ียม วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

232 นางสาว ภรภทัร ศึกษานนท์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
233 นาย ภราดา วชัรเสมากุล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

234 นางสาว ภคัวดี กนิษฐสุต สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

235 นางสาว ภณัฑิรา ขนุณาลยั คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

236 นาย ภทัรดนยั  ยงสวสัด์ิ สาขาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมเพ่ือสงัคม,ภาพพิมพแ์ละอิลลสัเตชัน่สถาปัตยกรรมศาสตร์

237 นาย ภทัรพงศ์ ตรีวฒันา นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

238 นางสาว ภทัรพร พดุกลดั ศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

239 นางสาว ภทัรพร พานิชวฒันา พานิชวฒันา เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

240 นาย ภทัรพล อ่วมสอาด จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

241 นาย ภทัรวุฒิ กมลประเสริฐสุข เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

242 นางสาว ภทัรา บตุรทรัพย์ นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

243 นาย ภาณุพงศ์ ภูมิภู่ทอง วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

244 นาย ภาณุวฒัน์ ภาวะโคตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

245 นาย ภูชิสส์ เจริญสิน  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

246 นาย ภูมิภทัร หม่ืนสวสัด์ิ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

247 นางสาว มณฑิตา เพง่พิศ ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

248 นางสาว มนวชิรา ติบใจ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

249 นาย มนสั นิลธวชั คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

250 นางสาว มชัฌิมา พินยักุล ศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

251 นางสาว มีบญุ วชัราเกียรติ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

252 นาย ยงยทุธ์ แกว้ดวงนอ้ย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

253 นาย ยศพล เอ่ียมอ่อน เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

254 นาย ยศวริศ ทนุคุม้ทอง วิศวกรรมการโยธา วิศวกรรมศาสตร์

255 นางสาว รพีพรรณ หวงัโรจน์ฤทธ์ิ บริหารธุรกิจบณัทิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

256 นางสาว รมยร์วินท ์ กิมกิติกุลวิไล วิศวกรรมชีวการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์

257 นางสาว รมิตา แพสถิตถาวร เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

258 นางสาว รวีวรรณ บวัรอด เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

259 นางสาว รศินา ปีสิงห์ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

260 นางสาว รสริน อ ่าอุ่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

261 นางสาว ระวี กริชไกรวรรณ เอกญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

262 นาย รัขขานนท์ ปาเจริญ วิศวกรรมโยธา (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

263 นาย รังสิมนัตุ์ วงศเ์ลิศประยรู วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

264 นาย รัชกฤช เดชพิมุกต์ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

265 นาย รัชชานนท์ มหกิจเดชาชยั หุ่นยนต์ วิทยาลยันานาชาติ

266 นาย รัชชานนท์ ปราชญาเปร่ือง โทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

267 นางสาว รัชนีย์ ขนัธิวงค์ เทคโนโลยสีารสารเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

268 นาย รัชพล ค าอ่ิม สาขาวิชาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

269 นางสาว รัตติกาล ตาคะเร็ง เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

270 นางสาว รัตนวลี จิตส าราญ สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

271 นาย รับสิมนัตุ์ เพชรประพนัธ์ บริหาร วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

272 นาย ราเชนทร์ หลีอาสนั ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
273 นางสาว รุ่งตะวนั อารีรัตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

274 นางสาว รุจิดา แยม้บญุมี สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

275 นางสาว ลกัษณ์ษิกา จนัทร์รักษ์ วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์

276 นางสาว ลดัดาวลัย์ คงค  า ธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

277 นางสาว วณิชยา ศรีชยัญา เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

278 นางสาว วนิดา โพธ์ิด ารงคเ์กียรติ ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

279 นาย วรภทัร อศัวธงชยั วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

280 นางสาว วรรณนิสา บญุแสวง วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

281 นาย วรรณพฤกษ์  จัน่ฝังเพช็ร วิศวกรรม พลงังาน(นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

282 นางสาว วรรณภรณ์ วรรณศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

283 นางสาว วรรวิสาข์ บญุหลง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

284 นาย วรลภย์ สุวรรณฉาย วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

285 นาย วรวุฒิ ค  าเงิน วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

286 นางสาว วรัญชนา บญุช่วยชู เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

287 นางสาว วราพร หวงัสุดดี เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

288 นางสาว วราภรณ์ ช่วยนวน วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

289 นางสาว วรินทร อนนัตวรานนท์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

290 นางสาว วริศรา พนัธุมจินดา  จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสงัคม,ภาพพิมพแ์ละอิลลสัเตชัน่ สถาปัตยกรรมศาสตร์

291 นาย วศินชยั วิกรมเกษม วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

292 นาย วชัรพงษ์ กุลราช วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

293 นางสาว วชัราภรณ์ ใจสะอาด สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

294 นางสาว วนัฟ้าใส วงศส์รรคกร วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

295 นาย วายุ แสงพิทกัษ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

296 นางสาว วาสินี แซ่เบ๊ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

297 นาย วิทวสั ดรบณัฑิตย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

298 นางสาว วิรดา วีระพงษ์ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

299 นาย วิษณุวฒัน์ ชาญณรงค์ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

300 นางสาว วีรดา จนัทร สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

301 นาย วีระวฒัน์ บญุธรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

302 นาย ศรัณยู มลไทยสงค์ ครุศาสตร์การออกแบบตกแต่งสภาพแวดลอ้มภายในครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

303 นางสาว ศศิ อยูค่ง คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

304 นางสาว ศศิธร ฉิมโค้ สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

305 นางสาว ศิรดา คชาฉตัร บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

306 นาย ศิริชยั ตนัติการุณย์ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

307 นาย ศุภกร แกว้พดุ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

308 นาย ศุภกร ค าศิริ วิศวกรรระบบอุสาหกรรมการเกษตร วิศวกรรมศาสตร์

309 นาย ศุภกร นิลวงษ์ จิตกรรมเเละมีเดียอาดส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

310 นาย ศุภกร หสัคะ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

311 นาย ศุภกิจ โสภากนั พฒันาเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

312 นาย ศุภพล ค าเมือง วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
313 นาย สมบรูณ์ ศิริวิทย์ ซอฟตแ์วร์ วิศวกรรมศาสตร์

314 นาย สรวิศ มลวิสยั วิศวกรรมขนส่งทางราง วิศวกรรมศาสตร์

315 นาย สหฤษฎ์ ชุดชลามาศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอีาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

316 นาย สิทธิพล เณรยอด บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

317 นาย สิริเชษฐ์ ศิริสานต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

318 นางสาว สิริกาญจน์ จนัทร จิตรกรรมฯ สถาปัตยกรรมศาสตร์

319 นางสาว สุกฤตา สระสุรินทร์ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

320 นางสาว สุณิสา สุดรอด ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

321 นางสาว สุดารัตน์ ธระเสนา สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

322 นาย สุทธิชยั ปัทมาวิไล วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

323 นางสาว สุธิดา ใจกลา้ ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

324 นางสาว สุพิชชา ช่างฉาย ชีวการแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์

325 นางสาว สุภสัสรา อศัวกิตติพร การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

326 นางสาว สุภาพร สวงโท คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

327 นางสาว สุภาวิดา ชยัชนะโยธินวชัร บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

328 นางสาว สุรัญญา วตัสุข วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

329 นางสาว สุริวิภา เจียรกุล นวตักรรมการทอ่งเท่ียวและการบรกิ าร ศิลปศาสตร์

330 นางสาว สุลยัมี หมาดเตะ๊ ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

331 นาย สุวรรณพงษ์ มีมณี IT เทคโนโลยสีารสนเทศ

332 นางสาว สุวรัตน์ แสงสว่าง คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

333 นาย หิมะ สินสุวรรณ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

334 นางสาว อธิชา วรรณภานุปทีป เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

335 นาย อนนัตย์ศ  ด าเนินเกียรติ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

336 นางสาว อนนัธยา นิยมวนั เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเเละการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

337 นาย อนาวิล ดิษฐสม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

338 นางสาว อนุสรา คงสาลี วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

339 นาย อภิชา จนัทรประภาพ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

340 นางสาว อภิรดี ทองสุขา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

341 นาย อภิรักษ์ เชาวสุ์ธีเลิศ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

342 นางสาว อมรรัตน์ สุขสนิท สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

343 นางสาว อรปรียา ศิริวงษ์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

344 นาย อรรถพล ค าเครือ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

345 นาย อรรถวุธ บรูาณ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

346 นางสาว อรอนงค์ ไพศาลธรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

347 นาย อริยธ์ชั วฒันธชัพงศ์ วิศวกรรมโยธา(หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

348 นาย อริยพล อูนากูล เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

349 นางสาว อริสา หมวกเหล็ก ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

350 นาย อรุณพนัธ์ แกว้ใส  นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

351 นาย อรุณรุจน์ พฒิุประยงคช์ยั สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

352 นางสาว อวิกา อริยเมธกุล วิศวกรรมชีวการแพทย(์หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
353 นาย อศัวิน โพธ์ิถวิลเกียรต์ิ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

354 นางสาว อานิตาร์ สมิงแกว้ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

355 นางสาว อารยา พลอยเทศ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

356 นางสาว อารยา มิตโซ๊ะมนั สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

357 นางสาว อารีรัตน์ สุขสมยั เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์


