
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
1 นางสาว Kangsadan Naewin บริธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

2 นาย Khoi Nguyen Dang Bachelor of Engineering Program in Robotics and AIวิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

3 นาย Thukha Pyae Sone วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

4 นางสาว เกตุน์นิภา วงศส์งวน ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

5 นาย เกริกชยั พวงมาลา เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

6 นางสาว เกษสุรางค์ มงัธิสาร บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

7 นาย เก้ือ เลา้สินวฒันา วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

8 นางสาว เจน สุวิมลวรรณ โยธา วิศวกรรมศาสตร์

9 นางสาว เจนจิรา จามจุรี วิศวกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร

10 นาย เจษฎากร เผ่าปฏิมากร หุ่นยนตแ์ละปัญญาประดิษฐ(์นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

11 นาย เตชิต โพธ์ิค  า เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

12 นางสาว เนตรนภา ผลสนัต์ ไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

13 นาย เนติชยั มาชู บริหารธุรกิจการจดัการหลกัสูตรนานาชนิด วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

14 นางสาว เบญญากร แสงรัศมีมรกต เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

15 นางสาว เปรมฤดี ปัญโยชยั วิศวะวสัดุ วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

16 นางสาว เพชรชรัตน์ ม่วงทอง ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

17 นางสาว เพชรฟ้า นวลพรหม เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

18 นางสาว เพชรลดา โตเกษม สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

19 นางสาว เพญ็พิชชา หวงัการะแน พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

20 นาย เมธี ทองบญุนาก ค.อ.บ. (ครุศาสตร์วิศวกรรม) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

21 นางสาว เมนิสา ตระการสาธิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

22 นาย เมษสราญ อ้ึงบงกช วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

23 นาย โชคอนนัต์ รักคุณ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

24 นาย โชติพฒัน์ บางหลวงหิรัณย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

25 นาย โสภณวิชญ์ ประวะภูตา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

26 นาย ไกรวิชญ์ ชุนหคาม วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

27 นางสาว ไพ ลิน ทองอ่อน วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลย ีอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

28 นางสาว กชรดา มธุรัญญานนท์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์

29 นางสาว กนกนนัท์ ศุภจิตต์ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์,ประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสงัคม,ภาพพิมพแ์ละอิลลสัเตชัน่ สถาปัตยกรรมศาสตร์

30 นางสาว กนกพร สีสด วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

31 นาย กมลศกัด์ิ มะณี วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

32 นางสาว กรณ์สิวรรณ ช่วยชาติ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเเละการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

คลนิิกเวชกรรม สจล. คณะแพทยศำสตร์

สถำบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง

ประกำศรำยช่ือผู้ลงทะเบียนตรวจร่ำงกำยนักศึกษำใหม่ ช้ันปีที ่1 วนัองัคำรที ่28 กรกฎำคม 2563 (รอบเช้ำ)



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
33 นางสาว กรณิศ หนองใหญ่ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

34 นางสาว กรรณ รุ่นประพนัธ์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

35 นางสาว กฤดิกุล พรหมวงษ์ ค.อ.บ. (การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

36 นาย กฤตพล ไคร้ชม วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

37 นาย กฤตภพ บวัแยม้ เคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

38 นาย กฤตยชย์ ภู่หอม จิตรกรรม มีเดียอาร์ต สถาปัตยกรรมศาสตร์

39 นางสาว กฤตยา ค าใบ คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

40 นาย กฤษกร โยวะศรี วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

41 นาย กฤษฎา สุวรรณค า จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

42 นาย กฤษณ์พิพฒัน์ ทองธรรมชาติ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

43 นาย กฤษณะ ไชยพิมูล บริหารธุรกิจบณัฑิต(หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

44 นางสาว กวิสรา แสงฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

45 นาย กษิด์ิภีมชาต ศรีสมัฤทธ์ิ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

46 นาย กษิดิศ วรนิติกุล โยธา วิศวกรรมศาสตร์

47 นาย กษิดิศ สิงหเรศร์ การถ่ายภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์

48 นางสาว กลัยาพร บญุพงษ ์ เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

49 นางสาว กานตญ์าณัฐ มงัเทศ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

50 นางสาว กานตพิ์ชชา หวงั วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

51 นางสาว กุลณัฐ รักราวี เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

52 นางสาว กุลนิษฐ์ จูงาม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

53 นางสาว กุลวดี เบา้ค  ากอง วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์

54 นางสาว กุลิสรา แจ่มจนัทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

55 นางสาว ครีมภทัร แกว้ชูพนัธ์ุ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

56 นาย จริยวฒัน์วงศ์ มัน่คง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

57 นางสาว จริยาพร สุขศิริ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

58 นาย จรูญวิทย์ ปัจโจปการกิจ วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

59 นาย จอมพล คุณธรรมสกุล นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

60 นาย จกัรพงษ์ บวัชุม โทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

61 นางสาว จนัจิรา จนัทร์ฉาย จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

62 นางสาว จนัทิมา บรรพบรุุษ อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

63 นางสาว จิณห์นิภา สกุลเมือง ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

64 นางสาว จิดาภา ขดัทะจนัทร์ บริหารธุรกิจบณัฑิต (หลกัสูตรนานาชาติ) วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

65 นาย จิตติเทพ งามระเบียบ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

66 นาย จิตรกร สุวรรณเพ่ิม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

67 นางสาว จิตรลดา จีระจิตสมัพนัธ์ นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

68 นางสาว จิรัชญา หม่ืนศรี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์

69 นางสาว จิรัชญา นิมา วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

70 นางสาว จิราพร สุขสุวรรณ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

71 นางสาว จิราพชัร รักไร่กลาง  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

72 นาย จิรายุ งามพิมล เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
73 นางสาว จีรษา เช่ียวการรบ  ค.อ.บ. (สถาปัตยกรรม) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

74 นางสาว จุฑามาศ สมค าเพช็ร การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

75 นางสาว จุฑามาศ สาริดี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

76 นางสาว จุฑารัตน์ นอ้ยเกิด เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

77 นาย จุลพงษ์ วรสิทธ์ิขจร วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

78 นางสาว ฉตัริยาภรณ์ สุริยนต์ ครุศาสตร์เกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

79 นางสาว ชฎารัตน์ บญุเฉลิมชยั บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

80 นาย ชนสรณ์ จึงมาริศกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

81 นาย ชนาสิน ภคัวนัต์  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

82 นาย ชนิตพล งามธนโชติ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

83 นางสาว ชนิตา อุย้สั้ ว สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

84 นางสาว ชมพนุูท จิรานนัทสิ์ริ สาขาจิตรกรรมและมีเดียอาตส์ประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสงัคม ภาพพิมพแ์ละอิลลสัเตชัน่ สถาปัตยกรรมศาสตร์

85 นางสาว ชลธิชา กระจ่าง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

86 นางสาว ชลธิชา ทรงศิริ สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

87 นาย ชลรัตน์ บญุประจวบ  วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

88 นางสาว ชญัญา เทพพนัธ์กุลงาม วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

89 นาย ชยัภพ รักษศ์รีทอง วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

90 นาย ชินพนัธ์ุ มหทัธนกุล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

91 นาย ชินภทัร แกว้พิทยานนท์ วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

92 นางสาว ฌิชานนัท์ อรรถบญัชา บริหารธูรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

93 นางสาว ญาณิน ไชยสุวรรณ ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

94 นางสาว ญาณิศา ภสัสรสมบติั วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

95 นางสาว ญาณิศา นวมาลา  นิเทศศาสตร์เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร

96 นาย ฐานนัดร แยม้นนัท์ เมคคาทรอนิกส์และออโตเมชัน่ วิศวกรรมศาสตร์

97 นางสาว ณณัฏฐ์ จนัทร์เรือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

98 นาย ณภทัร บวัศรี เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

99 นางสาว ณภสันนัท์ ข  าอว้ม เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

100 นาย ณัชภคัน์ เหลืองวฒันกุล ครุศาสตร์ออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

101 นางสาว ณัฏฐชญา สกุลกิตติมศกัด์ิ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

102 นาย ณัฐเดชา ศุภกรรเมศ จิตรกรรและมีเดียร์อาร์ท สถาปัตยกรรมศาสตร์

103 นางสาว ณัฐกฤตา ช่ืนเสมา บริหาร วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

104 นาย ณัฐชยั เล่ียมวิไลรัตน์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

105 นาย ณัฐฏพล สว่างวฒันารักษ์ เมคคาทรอนิกส์เเละออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

106 นางสาว ณัฐธยาน์ บญุรัตนานนัต์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

107 นางสาว ณัฐธิดา มะโมดี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

108 นาย ณัฐพงศ์ แพรงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

109 นาย ณัฐพงษ์ เจริญรัตน์ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

110 นาย ณัฐพล สุมาลยั สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

111 นาย ณัฐพล ศรีนมัมงั คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

112 นางสาว ณัฐริกา โคตรประทมุ ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
113 นางสาว ณัฐวลี จ าปาสด เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

114 นางสาว ณิชกานต์ พลูทรัพย์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

115 นางสาว ณิชกานต์ สุขนาคินทร์ เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

116 นางสาว ณิชา ชา้งชยั เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

117 นาย ดุษฎี ส่งเกษรชาติ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

118 นางสาว ตรีรัตน์ พงษห์นองโน จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

119 นางสาว ตสันีม อะมีนี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

120 นาย ทยากร บญุจรรยา วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

121 นาย ทศัน์พล ทรัพยห์รรษา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

122 นางสาว ทิพยาภรณ์ สมัพนัธรัตน์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

123 นาย ธนกร เมธีวงศ์ ครุศาสตร์ออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

124 นาย ธนกฤต พชัราวุฒิกุล บริหารการจดัการหลกัสูตรนานาชาติ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

125 นาย ธนกฤต ป้องกนั Civil Engineering วิศวกรรมศาสตร์

126 นาย ธนกฤต กิตติบรรพชา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

127 นาย ธนกณัย์ อุปัทยะวงศ์ Computer Innovation Engineering วิทยาลยันานาชาติ

128 นาย ธนนท์ ฤกษพ์ฒันาพร ขนส่งทางราง วิศวกรรมศาสตร์

129 นาย ธนบดี พุ่มทอง วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

130 นางสาว ธนพร เอมเอ้ียง เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

131 นาย ธนพล จิตรจิระวาณิชย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

132 นาย ธนพล เหมะชยั วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

133 นางสาว ธนภรณ์ จูงกลาง บริหารธุจกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

134 นาย ธนภทัร ชยัมงั วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์

135 นาย ธนภทัร ธีระศรี เทคโนโลยสีาระสน เทคโนโลยสีารสนเทศ

136 นาย ธนภทัร ภูอุตตะ เกษตรศาสตร์(พชื ไร่ พชื สวนและภมู ทิ ััศน์กฏี วทิ ยา โรคพชื ปฐพวีทิ ยา)เทคโนโลยกีารเกษตร

137 นาย ธนากร พรหมรักษา ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

138 นาย ธนาวุฒิ คงประสม เทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช เทคโนโลยกีารเกษตร

139 นางสาว ธรรมวิสาข์ สีหะนาม การออกเเบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

140 นาย ธรรศธรณ์ คงคะชาติ วิศวกรรมวสัดุ วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

141 นาย ธชัพล แกว้มโณ การจดัการโลจิสติกส์ วิทยาลยัอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

142 นางสาว ธญัญรัตน์ ทองค า เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

143 นางสาว ธญัญว์รา แสงงาม เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

144 นาย ธนัยบรูณ์ สุวรรณรักษา บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

145 นางสาว ธนัยาสินี เกิดมี วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

146 นาย ธิติวุฒิ หุ่นทา่ไม้ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

147 นาย ธีรภทัร์ สงบกาย วิศวกรรมโยธา (ต่อเน่ือง) วิศวกรรมศาสตร์

148 นาย ธีรภทัร์ แหล่งสนาม บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

149 นาย ธีรภทัร์ วรรณรัตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

150 นางสาว นพมาศ สงัขแ์กว้ วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

151 นาย นพวิชญ ์ ศรีรัตนบลัล์ วิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

152 นาย นภดล ฮวง เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
153 นางสาว นภสวรรณ ชูบางบอ่ วิศวอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

154 นาย นภสักร เกตุบท ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

155 นางสาว นภสัสร สุขประเสริฐ นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

156 นางสาว นภสัสร พงศศิ์ริเลิศ นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

157 นางสาว นภสัสร ศรีโภคา นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

158 นางสาว นภิสรา ั์สายสุวรรณ์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

159 นาย นรัล เฉลิมชยัโกศล ซอฟแวร์ (นานาชาติ) วิศวกรรมศาสตร์

160 นางสาว นริศรา สินชู จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

161 นางสาว นริศรา รินแกว้ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

162 นางสาว นฤมล กองกุหลาบ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

163 นางสาว นฤมล คชัชะ ค.อ.บ.(การออกเเบบสภาพเเวดลอ้มภายใน) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

164 นางสาว นญัวา กาพลอย บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

165 นางสาว นนัทชัพร ตุม้จอหอ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

166 นางสาว นนัธกานต์ ดีฤสานต์ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

167 นางสาว นสัรีน กองเป็ง วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

168 นางสาว นางสาวภาวิณีย์ อุ่ยวฒันาไชย บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

169 นางสาว นาตาชา เเสงทองค า นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

170 นาย นาย ศกัดินนท์ ดวงจนัทร์ การถ่ายภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์

171 นาย นายอติเทพ คงเทพ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

172 นาย นาวีวฒัน์ พฤกพฒันาชยั คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

173 นาย นิติธร พิบลูย์ วิศวกรรมเกษตรอจัฉริยะ วิศวกรรมศาสตร์

174 นางสาว นิยดา อายวุฒันะ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

175 นาย นิรัช ตั้งพรภคักุล วิทยาศาสตร์เเละเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

176 นาย นูธร์ สุนทรจินดา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์

177 นาย บญัญติั เกษสาวงค์ เทคโนโลยอิีเล็กทรอนิกส์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

178 นาย บญุญบ์ตุรชาย หตัถโรฒ สถาปัตยห์ลกัสูตรนานาชาติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

179 นาย บญุญาวฒัน์ รัตนจรัสโรจน์ คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

180 นางสาว บษุยมาศ งามพิทย์ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

181 นาย ปฏิภาณ ศรีธรณ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

182 นางสาว ปฐมวดี โพธิเจริญ วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

183 นางสาว ปณัฐตา รักษาชาติ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

184 นาย ปณิธาน ญาณจรูญ วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

185 นางสาว ปณีตา ยิม้มาก เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

186 นาย ปรมินทร์ โหมขนุทด อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

187 นาย ปรมี ศรีสงคราม วดัคุม วิศวกรรมศาสตร์

188 นาย ประจกัษ์ แสนสุขเหลือ วิศวะเคมี วิศวกรรมศาสตร์

189 นาย ปริธาน คงทอง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

190 นาย ปรินทร พิชิตสกุลเดช IT เทคโนโลยสีารสนเทศ

191 นางสาว ปรินาคา ระพีทรัพย์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

192 นางสาว ปรีดานุช ทองจนัทร์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
193 นางสาว ปวริศา กิจวานิชรุ่งเรือง ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

194 นาย ปวิธ แกว้ตุ่น  วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

195 นางสาว ปัฐสรณ์ หลา้ลุน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

196 นาย ปัณญศกัด์ิ ธีรฤทธ์ิเฉลิม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

197 นาย ปานเทพ แซ่ตั้ง เกษตรศาสตร์ ( พืชสวนและภูมิทศัน์ ) เทคโนโลยกีารเกษตร

198 นางสาว ปานชีวา ภูลสนอง เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

199 นางสาว ปานวาด เนียมหอม สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

200 นางสาว ปิยนุช บญุญฤทธ์ิ วิศวะวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

201 นาย ปิยบตุร แววสุวรรณ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

202 นางสาว ปิยพร ปานเพช็ร สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

203 นาย ปิยภทัร ชุติพนัธ์ พฒันาเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

204 นาย ปิยะวุฒิ วิไลวรรณ พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

205 นาย ปณุยกร ลกัษณะวารี ครุศาสตร์การออกเเบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

206 นาย พชร ปสุสะรังษี พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

207 นาย พชรพล พรมแพง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

208 นางสาว พนิดา บญุเรือง เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

209 นาย พรเทพ อยูเ่อ่ียม ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

210 นางสาว พรปนดัดา ม่วงบวั สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

211 นางสาว พรพรรณ เพง็พงศ์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

212 นาย พลเชฏฐ์ ศุภกรกุลนนัทร์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

213 นางสาว พลอยไพลิน ละนอ้ย จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

214 นางสาว พลอยงาม พุ่มพวง ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

215 นาย พสิษฐ์ ตนัโกศล บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

216 นาย พสุธร สิงห์ค  าป้อง แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

217 นาย พสุวิชญ์ ฤทธ์ิศรี บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

218 นางสาว พชัตา เปียทอง วิศวกรรมเเปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

219 นางสาว พชัรพร ทองเพชรพิสิษฐ์ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

220 นางสาว พทัธนนนัท์ สจัจะประเมษฐ จิตรกรรมและมีเดียอาตส์ ประติมากรรมและประติมากรรมเพ่ือสงัคม ภาพพิมพแ์ละอิลลสัเตชัน่สถาปัตยกรรมศาสตร์

221 นางสาว พนัธิสา แกว้ปัญญา เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

222 นาย พิชญรั์ฐ ไพบลูยธ์รรม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

223 นางสาว พิมพช์นก บญุบาง เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

224 นางสาว พิมพช์นก บญุทองนุ่ม เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

225 นางสาว พิมพช์นก ประสานพรรณ์ เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

226 นางสาว พิมพล์พทัร สุระแยม้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

227 นางสาว พิยดา สีคราม คณิตศาสตร์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

228 นาย พิสิฐ ตั้งพนัธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

229 นาย พีรภทัร มนสัสนิท ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

230 นางสาว พีรยา เกียรติบรรณากร วิศวกรรมดนตรีและส่ือประสม วิทยาลยัวิศวกรรมสงัคีต

231 นาย พฒิุพงศ์ งามแป้น ฟิสิกส์ ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

232 นาย ภโวทยั เชิดชยัศรีพงศ์ วิทยาการขอ้มูลและการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ เทคโนโลยสีารสนเทศ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
233 นาย ภคิน จีนพวด วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์

234 นางสาว ภคัจิรา เลิศเสรีพฒันกุล บริหาร วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

235 นางสาว ภทัรจาริน สุธนเสวี บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

236 นางสาว ภทัรธิรา หมุดธรรม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

237 นาย ภทัรนนัท์ คงชูศรี ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

238 นางสาว ภทัรนิศวร์ วรกิตต์ิคูณศกัดา บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

239 นาย ภทัรยทุธ สงวนศกัด์ิ ภาษญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

240 นางสาว ภทัรียา ก าป่ันทอง วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

241 นางสาว ภทัรียา ก าป่ันทอง วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

242 นางสาว ภสัราภรณ์ จารุกุลธนวจัน์ การออกแบบสนเทศสามมิติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

243 นาย ภาณุวิชญ ์ จุมปาลี เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

244 นาย ภาสกร คุณพิสุทธ์ิ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

245 นางสาว ภิญญญ์า ฟักทอง Smart Materials Technology, Robotics & AI วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

246 นาย ภูเมศ ศรีวุทธานนัท์ นวตักรรมการทอ่งเท่ียวเเละการบริการ ศิลปศาสตร์

247 นาย ภูธเนศ เจริญตาม วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

248 นาย ภูวเนตร ศกัด์ิธนากูล วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร

249 นาย ภูวนาท ชยัโย วิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมศาสตร์

250 นาย ภูวสุ ชูมณี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

251 นาย ภูษิต ภาษี ครุศาสตร์เกาตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

252 นาย มนพทัธ์  เฉลิมเกียรติ การบริหารและจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

253 นางสาว มนัตา คว้นแอ่ม สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

254 นางสาว มลัลิกา สาบวั เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

255 นาย ยทุธนา พงษเ์ผือก เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

256 นาย รชนิศ วชัรานนทกุล  วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

257 นาย ร่มฉตัร แสนลงั วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมศาสตร์

258 นางสาว รวิวรรณ ไชยดี ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

259 นางสาว รัตติกาล ธรรมสอน ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

260 นางสาว รัตนาภรณ์ ผูดี้ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

261 นางสาว รัตมณี บญุญะภานุพล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

262 นางสาว ริณลฎา วโรภาสกร วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

263 นางสาว ริษฎา จนัทรคลี ครุศาสตร์การออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

264 นางสาว รุจิรา พนูสวสัด์ิ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

265 นางสาว ลกัษณาวดี แสนค าแกว้ วิศวะกรมมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

266 นางสาว ลกัษมณ สิงห์ทยุ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

267 นาย วชิรวุฒิ ศกัด์ิมงคลเลิศ ค.อ.บ. (ครุศาสตร์การออกแบบ) ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

268 นาย วรภพ เกียรติคงแสง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

269 นางสาว วรัชยา วานิชวฒัน์ สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

270 นางสาว วรางคณา เข้ือนาวิน ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

271 นางสาว วรางคณา ชูชาติ อุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

272 นางสาว วริศรา พรพาที วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
273 นาย วสุรัตน์ ณ  ตะกัว่ทุ่ง การถ่ายภาพ สถาปัตยกรรมศาสตร์

274 นางสาว วชัจริณ กระสินธ์ุ สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

275 นางสาว วนัตว์สา บวัแยม้ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

276 นางสาว วาสนา สุขคง เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

277 นางสาว วิชญาพร คูณสิริมา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

278 นางสาว วิมล อินทร์พนัธ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

279 นางสาว วิรัลยพุา ทาเภา นิเทศศาสตร์เกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

280 นาย วิรัศวิน แกว้ยงั พฒันาการเกษตร เทคโนโลยกีารเกษตร

281 นางสาว วิสสุตา แกว้มะ เคมีส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์

282 นางสาว วีร์สุดา ดอนฮ้ี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

283 นางสาว ศรัณยพ์ร แกว้ทอง วิศวะกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

284 นาย ศรายธุ อารีย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

285 นางสาว ศรินธร เช้ืออินสูง ภาพยนตร์และดิจิทลั มีเดีย สถาปัตยกรรมศาสตร์

286 นางสาว ศศิธร เดชเปร่ือง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

287 นาย ศกัรินทร์ ทคู  ามี ขนส่งทางราง วิศวกรรมศาสตร์

288 นางสาว ศิรภสัสร สมอทอง สถิติประยกุต์ วิทยาศาสตร์

289 นางสาว ศิริพร ทรัพยป์ระทมุ วิศวกรรมการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

290 นาย ศิวชั ประสิทธินาวา สถาปัตยกรรมหลกั สถาปัตยกรรมศาสตร์

291 นาย ศุภณัฏฐ์ จามีกรกุล วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

292 นาย ศุภณัฐ ปัดถาวโร ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

293 นางสาว ศุภิสรา เจนการ ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

294 นาย สญุมพร แปลกโฉม เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

295 นาย สรฉตัร สงัขพนัธ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

296 นาย สรยทุธ ศรีเมือง วิศวกรรมการวดัคุม (ปวส.ต่อปริญญาตรี) วิศวกรรมศาสตร์

297 นาย สรวิชญ์ ประทานสุข ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

298 นาย สรวิศ วิมลบรรณกิจ เมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

299 นางสาว สรัญญา มูลทว้ม วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์

300 นางสาว สรัลพร เครือค าอา้ย สตัวศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

301 นางสาว สราลี ภกัดีวนิชพงค์ นิเทศศิลป์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

302 นางสาว สริดา หลา้สิม วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

303 นาย สวพล วงคเ์หมย แมคคาทรอนิกส์และออโตเมชนั วิศวกรรมศาสตร์

304 นาย สหสัวรรษ รอดสุข วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

305 นาย สารินทร์ หงษท์อง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์

306 นาย สิขเรศ มาประจวบ วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

307 นาย สิทธิโชค หอยนืยง บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

308 นาย สิรภพ เอ่ียมละออ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์

309 นางสาว สิริยากร ทองทพัไทย เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

310 นางสาว สิริวรรณ วฒันทรงกิตติ บริหารธุรกิจบณัฑิต วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

311 นางสาว สุกฤตา ประกอบธรรม วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

312 นาย สุขชยั คงฟู วิทยาศาสตร์การประมง เทคโนโลยกีารเกษตร



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกลุ สำขำวชิำ คณะ/วทิยำลยั
313 นางสาว สุชานนัท์ มงคลดี เทคโนโลยกีารหมกัในอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

314 นาย สุชาพงศ์ โสภณวฒันะ ภาษาญ่ีปุ่ น ศิลปศาสตร์

315 นางสาว สุณิตา เจริญผล เทคโนโลยชีีวภาพ วิทยาศาสตร์

316 นางสาว สุทธิกานต์ เพชรกลัน่ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

317 นางสาว สุธิดา พรมดอนยาง ศิลปอุตสาหกรรม สถาปัตยกรรมศาสตร์

318 นางสาว สุธีกานต์ เลิศธิติวงค์ เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

319 นางสาว สุพิชฌาย์ อรุณเมธา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

320 นาย สุรศกัด์ิ  ทองจนัทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์

321 นางสาว สุรียพ์ร คลา้ยจาด เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

322 นางสาว สุลกัษณา แสงสุข ค.อ.บ. การออกแบบสภาพเเวดลอ้มภายใน ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

323 นางสาว สุวิชญา พรหมพินิจ เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

324 นางสาว หทยักาญจน์ คนเท่ียง เทคโนโลยกีารจดัการผลิตพืช เทคโนโลยกีารเกษตร

325 นาย หฤษฎ์ จงดี ครุศาสตร์วิศวกรรม ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

326 นาย หฤษฎ์ นิยม วิศวกรรมระบบการผลิต วิทยาลยันวตักรรมการผลิตขั้นสูง

327 นางสาว อติกานต์ แพร่กุลธาร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

328 นางสาว อธิชญา แซ่เล็ก เกษตรพืชไร่ พืชสวน เเละภูมิทศัน์ เทคโนโลยกีารเกษตร

329 นาย อธิษฐ์ แกว้มณี วดัคุม วิศวกรรมศาสตร์

330 นางสาว อภสัรา สาลี วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

331 นาย อภิเชฏฐ์ คมวชัรพงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

332 นางสาว อภิชญา พรมนสั เกษตรศาสตร์ เทคโนโลยกีารเกษตร

333 นางสาว อภิชญา ตนัทิพย์ ฟิสิกส์ประยกุต์ วิทยาศาสตร์

334 นางสาว อภิญญา พินทรากูล ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

335 นาย อภิรัฐ จ านงครั์ตน์ เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

336 นางสาว อภิสรา ทายงั วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

337 นางสาว อภิสรา แกว้ประถม การออกแบบ ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

338 นางสาว อรนลิน สร้อยบวังาม ภาษาองักฤษ ศิลปศาสตร์

339 นางสาว อริสรา จนัทร์ปลูก วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์

340 นางสาว อวิภาวดี ส าราญญาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

341 นางสาว อาภากมล สุริยะพงศากุล เศรษฐศาสตร์ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

342 นางสาว อารตี มะแกว้ บริหารธุรกิจ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

343 นางสาว อารีญา ฉ ่ามาก วิศวกรรมวสัดุนาโน วิทยาลยันาโนเทคโนโลย ีฯ

344 นางสาว อารียา กองแกว้ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการจดัการ วิทยาลยัการบริหารและจดัการ

345 นางสาว อิงครัต สุภาดิษฐ์ จิตกรรมและมีเดียอาตส์ สถาปัตยกรรมศาสตร์

346 นาย อินทนนท์ แต่งตั้ง เทคโนโลยสีารสนเทศ เทคโนโลยสีารสนเทศ

347 นางสาว อินทิรา เชยมาน จุลชีวอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์

348 นางสาว อินทิรา ฟักศรี วิศวกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร

349 นาย อุดมพร อุดมรัตน์ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์


