


ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล รหัสสำขำวิชำ ชื่อสำขำวิชำ
1 นางสาว กานต์ธิดา คงนิวัฒน์ศิริ G01 เศรษฐศาสตร์
2 นางสาว ชญาณิศวร์ โพธิท์อง G01 เศรษฐศาสตร์
3 นาย ชยุตม์ เหมือนปัน้ G01 เศรษฐศาสตร์
4 นางสาว ประภัสนันทน์ รัตนพงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์
5 นาย พีรพัฒน์ รอดแก้ว G01 เศรษฐศาสตร์
6 นางสาว ภาสินี ขันธรพ G01 เศรษฐศาสตร์
7 นางสาว ศิริวรรณ กิ่งเกษ G01 เศรษฐศาสตร์
8 นางสาว สุธาทิพย์ อยู่พร้อม G01 เศรษฐศาสตร์
9 นางสาว อภิญญา จ าปามูล G01 เศรษฐศาสตร์
10 นางสาว อมรรัตน์ แก่นจันทร์ G01 เศรษฐศาสตร์
11 นาย กิตติพงษ์ อินทรเกษม M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
12 นาย ธรรมปราชญ์ ธนเศรษฐกร M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
13 นาย ศรุต ราตรีพฤกษ์ M01 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ
14 นาย กันตวิชญ์ สรโยธิน M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
15 นาย ธนวัฒน์ ทองขาว M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
16 นาย พิสิฐ สุริยจันทร์ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
17 นาย ฐปนนท์ ฐานุสุชาธนัน M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)
18 นาย ธน สาครพานิช M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)
19 นาย ธนากร จันสี M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)
20 นาย นราธิป เก้อขัน M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)
21 นาย วรรณวิธ พลอยประเสริฐ M03 วิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)
22 นางสาว กธรัตน์ เพ็ญสุภา M04 วิทยาศาสตร์การขนส่งทางทะเล
23 นางสาว ชลลดา เอี่ยมละออง M04 วิทยาศาสตร์การขนส่งทางทะเล
24 นาย ธนากร สายแก้ว M04 วิทยาศาสตร์การขนส่งทางทะเล
25 นาย อธิคม แป้นทองรอง M04 วิทยาศาสตร์การขนส่งทางทะเล
26 นางสาว อัจฉรา โคตสุวรรณ์ M04 วิทยาศาสตร์การขนส่งทางทะเล
27 นางสาว กวินทรา ปกครอง R02 การจัดการ
28 นาย กิตติภฎ ฉิมกลาง R02 การจัดการ
29 นาย เกรียงไกร ยินดี R02 การจัดการ
30 นางสาว ขนิษฐา จอมทอง R02 การจัดการ
31 นางสาว จันจิรา ประทา R02 การจัดการ
32 นางสาว จิตอาภา แย้มสอิ้ง R02 การจัดการ
33 นาย ชาญ วัธนเวคิน R02 การจัดการ
34 นางสาว โชติมณี เอี่ยมจันทร์พวง R02 การจัดการ
35 นางสาว ณกัญญนัทธ์ สุขเกษม R02 การจัดการ
36 นาย ธนกร บุญน่วม R02 การจัดการ
37 นางสาว ธัญลักษณ์ ยินดีสุข R02 การจัดการ
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38 นาย ธาราวุฒิ ทองเหลือ R02 การจัดการ
39 นางสาว นันทิชา หมื่นจ านงค์ R02 การจัดการ
40 นางสาว บุรัญญา ชัยสาลี R02 การจัดการ
41 นางสาว ปภัสสร อุทัยสาร์ R02 การจัดการ
42 นางสาว ปาณิสรา สุขสงวน R02 การจัดการ
43 นางสาว ปิยวรรณ นวลจันทร์ R02 การจัดการ
44 นางสาว พรนภา ทองอิ่ม R02 การจัดการ
45 นาย พัชรพล รักมิตร R02 การจัดการ
46 นางสาว พีระญา แผ่เผ่ือ R02 การจัดการ
47 นางสาว มณชนก ทรงสวัสด์ิชัย R02 การจัดการ
48 นางสาว มณชนก ทรงสวัสด์ิชัย R02 การจัดการ
49 นางสาว รัตนากร พรมที R02 การจัดการ
50 นางสาว ลักษิกา สุวรรณฤทธิ์ R02 การจัดการ
51 นาย วสุพล สว่างวงค์ R02 การจัดการ
52 นางสาว ศันสนีย์ เชื้อวงศ์ R02 การจัดการ
53 นางสาว ศิริพร ลออเอี่ยม R02 การจัดการ
54 นางสาว สุวิชญา น้อยทวี R02 การจัดการ
55 นางสาว อมรรัตน์ วงศ์โชติดิลก R02 การจัดการ
56 นางสาว กนกวรรณ ผดุงนาม R03 การตลาด
57 นางสาว กัญญารัตน์ พรหมสุภา R03 การตลาด
58 นางสาว กัลยรักษ์ โลหะวิจารณ์ R03 การตลาด
59 นางสาว จุฬารัตน์ หวังดีกลาง R03 การตลาด
60 นางสาว ธาริกา พงค์แก้ว R03 การตลาด
61 นางสาว พรรณกร มงคล R03 การตลาด
62 นางสาว มนัสนันท์ มุสิกะพงษ์ R03 การตลาด
63 นางสาว รัชฎาพร ดีเสมอ R03 การตลาด
64 นางสาว วริศรา ดวงจินดา R03 การตลาด
65 นาย วิรัลพัชร หลิวสุวรรณ R03 การตลาด
66 นาย ศรัณญ์ อนุจิตรอนันต์ R03 การตลาด
67 นางสาว โศภิตา จันทบุรี R03 การตลาด
68 นาย สรรเอก ยอดกระเป๋าทอง R03 การตลาด
69 นาย สหภพ ประทีปสุขปกรณ์ R03 การตลาด
70 นางสาว อมรวรรณ ช้างเงิน R03 การตลาด
71 นางสาว ฮาลี จาง R03 การตลาด
72 นางสาว กนกวรรณ ทองสุข R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
73 นาย กรวุฒิ ดีมาก R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
74 นางสาว กัลยาณัฏฐ์ สุขพัฒน์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
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75 นางสาว จณิสตา น้อยสุวรรณ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
76 นางสาว ชาลินี ยังอยู่สุข R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
77 นางสาว ณัฐนิชา หัวใจ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
78 นางสาว ณัฐวดี พันพลูวงษ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
79 นางสาว ดวงพร นงเยาว์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
80 นาย ธนกฤต สุริยกมลทิพย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
81 นาย ธนชัย เชี่ยวประสิทธิ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
82 นางสาว ธนันพัชร์ ภูร่หงษ์วัฒนะ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
83 นางสาว ธัญพิชชา บุญทรง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
84 นางสาว ปรารถนา ค ามี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
85 นางสาว เปรมฤทัย ผาติสุขสันต์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
86 นางสาว พัทธนันท์ จันทร์ธนไพบูลย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
87 นางสาว พิชญ์สินี สอนเจริญทรัพย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
88 นางสาว พิมพ์ลักษณ์ ปรัชญาสันติ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
89 นางสาว มนัสนันท์ ศิริสุทธิรักษ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
90 นางสาว รังสิยา พ้นเคราะห์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
91 นางสาว วริษฐา เลิศฤทธิม์หาชัย R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
92 นางสาว วันอาษา นวลสม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
93 นางสาว วิรัลพัชร คชชา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
94 นาย เวสารัช ศรีเกษม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
95 นางสาว ศุจีภรณ์ รัตนบ ารุง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
96 นาย สรวิชญ์ โชติกร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
97 นาย สิทธิพงษ์ ปัสสา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
98 นางสาว สิริมา เตียเจริญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
99 นางสาว สิริวิมล ชะอุ่ม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
100 นางสาว กนกวรรณ ค าอยู่ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
101 นาย จักรพันธ์ หิริธรรมกุล R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
102 นางสาว ญาดา วิสุทธิศักด์ิ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
103 นางสาว ฐิติวรดา หาญพล R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
104 นางสาว ณัฐสุดา เสียงกลม R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
105 นาย นพรุจ แก้วเหมือน R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
106 นางสาว ปณิตา เหลืองประเสริฐ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
107 นางสาว ภาวิณี หุนสูงเนิน R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
108 นางสาว รวิวรรณ ระมาตร์ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
109 นางสาว รวีวรรณ ศักด์ินรงค์ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
110 นางสาว ริญญ์รภัส โรจนวิชญ์วราธร R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
111 นางสาว รินทร์ธนัน ชัยภัทรอัครกุล R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชื่อ ชื่อ นำมสกุล รหัสสำขำวิชำ ชื่อสำขำวิชำ

ประกำศผู้มีสิทธิ์เข้ำศึกษำโครงกำรรับตรง 8  จงัหวัดภำคตะวันออก ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560

112 นางสาว เรณุกา ตาแล R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
113 นางสาว ศกลวรรณ ทวีธรากุล R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
114 นางสาว ศลิษา เจริญวงษ์ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
115 นางสาว ศิรประภา ตันศิริ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
116 นางสาว สรินทร์ญา อ านวณคณะ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
117 นางสาว สิริยากร เย็นสบาย R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
118 นางสาว สุชานรี ศักด์ิวณิชย์กุล R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
119 นางสาว อรวี เจริญสุข R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
120 นางสาว อังสนา ศรีเลิศ R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
121 นางสาว อัจฉราภรณ์ ธีระธาน R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
122 นางสาว อารยา เลิกจิ๋ว R05 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
123 นางสาว ธนภรณ์ บรรเลงจิต R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ)
124 นางสาว ปรายฟ้า ทิมเทีย่ง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ(พิเศษ)
125 นาย กฤติภูมิ เทศมงคล R10 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว(พิเศษ)
126 นางสาว ปณิดา วิวัฒน์ R10 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว(พิเศษ)
127 นางสาว อภิชญา ผ่ึงผดุง R10 การจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว(พิเศษ)
128 นาย ณสัณหณัฐ ยะฆะเสม R12 การบัญชีบริหาร(พิเศษ)
129 นางสาว ณัชชนิภา แซ่เบ๊ R12 การบัญชีบริหาร(พิเศษ)
130 นางสาว ธันยพร อ้นแขก R12 การบัญชีบริหาร(พิเศษ)
131 นาย ธีรวัจน์ วีระพันธุ์ R12 การบัญชีบริหาร(พิเศษ)
132 นาย ยศธนัช สุทธิรัตน์ R12 การบัญชีบริหาร(พิเศษ)
133 นางสาว วศินี ถนอมกุล R12 การบัญชีบริหาร(พิเศษ)
134 นางสาว ศรวณีย์ สิงหราชัย R12 การบัญชีบริหาร(พิเศษ)
135 นางสาว กมลชนก ประทุมมา R13 การบัญชีบริหาร
136 นางสาว กานต์ธิดา สายบัว R13 การบัญชีบริหาร
137 นางสาว กุลจิรา บุญมา R13 การบัญชีบริหาร
138 นางสาว คริษฐา เกียรติสุอาภานนท์ R13 การบัญชีบริหาร
139 นางสาว จารวี โคพระ R13 การบัญชีบริหาร
140 นางสาว ชนากานต์ จันทรโสภณ R13 การบัญชีบริหาร
141 นางสาว ชลกร รักเสรีจินดา R13 การบัญชีบริหาร
142 นางสาว ชลลดา สุโรพันธ์ R13 การบัญชีบริหาร
143 นางสาว ชินาภา สิงห์เงิน R13 การบัญชีบริหาร
144 นางสาว ฐิติรัตน์ ฐิตะเจริญ R13 การบัญชีบริหาร
145 นางสาว ณัชชา สุทธิพงษ์ R13 การบัญชีบริหาร
146 นางสาว ณัฐชยา เชน R13 การบัญชีบริหาร
147 นาย ธงไชย เชยสวาสด์ิ R13 การบัญชีบริหาร
148 นางสาว นุสรา จันทร์ตรา R13 การบัญชีบริหาร
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149 นางสาว ประภาภัค จันทะวงค์ R13 การบัญชีบริหาร
150 นางสาว ปรียวัชร์ ค าสิงห์ R13 การบัญชีบริหาร
151 นางสาว ปานชีวี ศิริรัตน์ R13 การบัญชีบริหาร
152 นางสาว ปิยาภรณ์ จินตนารัตนกุล R13 การบัญชีบริหาร
153 นาย พลัฏฐ์ อัศวชัยโสภณ R13 การบัญชีบริหาร
154 นางสาว ฟ้าใส ศรีสุวรรณ R13 การบัญชีบริหาร
155 นางสาว ภัทรวดี พวงสุวรรณ R13 การบัญชีบริหาร
156 นางสาว ภาวิณี แพเจริญ R13 การบัญชีบริหาร
157 นางสาว ลลิตา บุญเร่งทรัพย์ R13 การบัญชีบริหาร
158 นางสาว วรรณภา ฤทธิป์ระเสริฐ R13 การบัญชีบริหาร
159 นาย วิภาส เหมาะประมาณ R13 การบัญชีบริหาร
160 นางสาว สโรชา เภตรา R13 การบัญชีบริหาร
161 นางสาว สิโรชา จินดากูล R13 การบัญชีบริหาร
162 นางสาว สุนิสา จันทร์ทอง R13 การบัญชีบริหาร
163 นางสาว แสงระวี สุวรรณภูมิ R13 การบัญชีบริหาร
164 นางสาว อรอนงค์ ยิ่งเจริญ R13 การบัญชีบริหาร
165 นางสาว อริยา วงศ์ปราชญ์ R13 การบัญชีบริหาร
166 นาย กิตติธัช เขตสมุทร R14 การจัดการโลจิสติกส์
167 นาย ฉัตรกานต์ กาเมือง R14 การจัดการโลจิสติกส์
168 นาย ชวัลวิทย์ แตงศรี R14 การจัดการโลจิสติกส์
169 นางสาว ชาลิสา ทรัพย์ส ารวย R14 การจัดการโลจิสติกส์
170 นางสาว ญาณิน อรุณฤทธิ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
171 นางสาว ฐิติยา อ่างสุวรรณ R14 การจัดการโลจิสติกส์
172 นาย ณัฐปกร เขตนิมิต R14 การจัดการโลจิสติกส์
173 นางสาว ณัฐมล คงทน R14 การจัดการโลจิสติกส์
174 นาย ธนวิชญ์ เเซ่อึ้ง R14 การจัดการโลจิสติกส์
175 นางสาว นภัสนันท์ ศิริประกอบ R14 การจัดการโลจิสติกส์
176 นางสาว ปนัดดา ทิวแพร R14 การจัดการโลจิสติกส์
177 นางสาว ปภาวี วิตตานุช R14 การจัดการโลจิสติกส์
178 นางสาว ประภาพร สุขหงษ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
179 นางสาว ปรียาภรณ์ หนูเทศ R14 การจัดการโลจิสติกส์
180 นางสาว ปิยะพร รัตนวาร R14 การจัดการโลจิสติกส์
181 นางสาว พัชนิดา บุญสม R14 การจัดการโลจิสติกส์
182 นางสาว พิมศุภา เนียนทะศาสตร์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
183 นางสาว เพียวรินทร์ โสนมาศ R14 การจัดการโลจิสติกส์
184 นาย ภัทรพล ชายฮวด R14 การจัดการโลจิสติกส์
185 นาย ภากร พัฒนพานิช R14 การจัดการโลจิสติกส์
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186 นางสาว เมธ์วดี โง้วเจริญสุข R14 การจัดการโลจิสติกส์
187 นางสาว รัตนา กุลค้อ R14 การจัดการโลจิสติกส์
188 นางสาว วริศรา เพ็งบุบผา R14 การจัดการโลจิสติกส์
189 นางสาว ศศิวิมล เบญจธนรัตน์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
190 นาย ศิวกร คุระจอก R14 การจัดการโลจิสติกส์
191 นางสาว สราลัญ ปรีชาพรกุล R14 การจัดการโลจิสติกส์
192 นางสาว สริตา สิงหราช R14 การจัดการโลจิสติกส์
193 นางสาว สุนิสา เกตุทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์
194 นางสาว อภิชญา แสงโชติ R14 การจัดการโลจิสติกส์
195 นางสาว อารียา สาลีสุข R14 การจัดการโลจิสติกส์
196 นาย กิตตินันทน์ บรรลุ R15 การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ)
197 นางสาว ปวารณา ทับพุม่ R15 การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ)
198 นาย ปวีณ ขาวงาม R15 การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ)
199 นางสาว ปิยะปาณ ศรีประเสริฐ R15 การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ)
200 นางสาว ภัสธวัล นานสิน R15 การจัดการโลจิสติกส์(พิเศษ)
201 นางสาว กนกวรรณ ด้วงต่าย R16 การเงินและการลงทุน
202 นางสาว เจนจิรา เหมือนคิด R16 การเงินและการลงทุน
203 นางสาว ชณัญยา มาน้อย R16 การเงินและการลงทุน
204 นางสาว ชลธิชา ราชสมบัติ R16 การเงินและการลงทุน
205 นางสาว ชลลดา น้อยมุ้ง R16 การเงินและการลงทุน
206 นางสาว ชลิดา บ าเพ็ญพินิจ R16 การเงินและการลงทุน
207 นางสาว ชัญญาภัค กฤดิพรรธน์ R16 การเงินและการลงทุน
208 นางสาว นันทิยา ไตรกิศยากุล R16 การเงินและการลงทุน
209 นางสาว บุษยมาศ เชิญขวัญ R16 การเงินและการลงทุน
210 นางสาว ปฐมาภรณ์ เรืองทิพย์ R16 การเงินและการลงทุน
211 นางสาว ปภาวดี สุดสังข์ R16 การเงินและการลงทุน
212 นางสาว พรนัชชา แจ่มแจ้ง R16 การเงินและการลงทุน
213 นางสาว พรพรรณ อุดมจิตติรัตน์ R16 การเงินและการลงทุน
214 นางสาว พรรณิษา ชาญชัยยุทธศักด์ิ R16 การเงินและการลงทุน
215 นางสาว เพ็ญพิชชา เต็มศิริ R16 การเงินและการลงทุน
216 นางสาว ภาวรินทร์ ธนบดีรัตนวงศ์ R16 การเงินและการลงทุน
217 นางสาว วรรณฤดี ถนอมรอด R16 การเงินและการลงทุน
218 นางสาว วริศรา ลิมป์เติมทรัพย์ R16 การเงินและการลงทุน
219 นางสาว วิภาวี แรงเขตวิทย์ R16 การเงินและการลงทุน
220 นาย ศิวัช ระวังเหตุ R16 การเงินและการลงทุน
221 นางสาว สายธาร จันทร์ปาน R16 การเงินและการลงทุน
222 นาย สิริเชษฐ์ จันทร์สืบแถว R16 การเงินและการลงทุน
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223 นางสาว สุพรรษา ขาวโต R16 การเงินและการลงทุน
224 นาย เสฎฐวุฒิ สายลมรักษา R16 การเงินและการลงทุน
225 นาย อนนต์ วิเศษเธียรกุล R16 การเงินและการลงทุน
226 นาย อภิชาติ มาลีพันธ์ R16 การเงินและการลงทุน
227 นางสาว อภิสรา ตันติวรวุฒิ R16 การเงินและการลงทุน
228 นางสาว ณัฐชราภรณ์ ลบแท่น R17 การเงินและการลงทุน(พิเศษ)
229 นางสาว ขจิตลักษณ์ วงศ์คงดี S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์
230 นางสาว ธมลวรรณ ตันติราพันธ์ S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์
231 นาย นวัตกรณ์ ปัญญาประดิษฐ์ S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์
232 นาย ศิวกร ไชยยงค์ S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์
233 นางสาว อรัญญา ศรีพระจันทร์ S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์
234 นาย นันทพงศ์ ต้ังทองจิตร S03 เคมี
235 นางสาว พนัชกร อมะรักษ์ S03 เคมี
236 นางสาว เมทินี ดาษพินิจ S03 เคมี
237 นาย รัชชานนท์ มนาคม S03 เคมี
238 นางสาว รัชนีพร เเดงฤทธิ์ S03 เคมี
239 นางสาว ศยพร ล้วนวิริยะกุล S03 เคมี
240 นาย คมสันต์ เทศนา S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
241 นางสาว ชลนิภา โสพรม S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
242 นาย ณัฐดนัย วิริยะภิรมย์กุล S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
243 นาย ธีรภัทร ค าด า S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
244 นาย พิเศษสิทธิชัย แสงจันทร์ศรี S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
245 นาย ภาคิน แซ่เซียว S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
246 นาย ศุภกร ระบ าโพธิ์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
247 นาย สิทธิพร การุณ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
248 นางสาว สุวิภา สุปริยหรรษา S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
249 นางสาว อนัญญา สมบัติธนาโชค S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
250 นาย ดุลยพล จันทร์เจริญ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)
251 นาย ธนกร รัตนา S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์(ภาคพิเศษ)
252 นางสาว วรัญญา สุขสวัสด์ิ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
253 นาย สถาพร น้อยเจริญ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
254 นางสาว อรอนงค์ ก าพลขจรเกียรติ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
255 นางสาว กวิสรา ประทุมทอง S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
256 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ปานเพชร S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
257 นาย วงศกร เสริมศรี S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
258 นาย วรากร พูลทรัพย์ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
259 นาย ศดิศ นิ่มทับทิม S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
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260 นาย เจษฎากร ทรัพย์สอน T05 วิศวกรรมโยธา
261 นางสาว ณัฐทมล เสือน้อย T05 วิศวกรรมโยธา
262 นาย ธนวัฒน์ อวยกลาง T05 วิศวกรรมโยธา
263 นาย ปรัชญ์ มาประโพธิ์ T05 วิศวกรรมโยธา
264 นาย ปวีวัฒน์ แสงยุนนท์ T05 วิศวกรรมโยธา
265 นางสาว พรนภัส ศรีโสดา T05 วิศวกรรมโยธา
266 นางสาว ไพลิน พันธุพ์านิช T05 วิศวกรรมโยธา
267 นาย มนต์สิทธิ์ งามทรัพย์ T05 วิศวกรรมโยธา
268 นางสาว ริสานันท์ ปันส่วน T05 วิศวกรรมโยธา
269 นาย วันวิเศษ อึ้งเลิศตระกูล T05 วิศวกรรมโยธา
270 นาย ศุภกิจ มีทอง T05 วิศวกรรมโยธา
271 นาย ศุภณัฐ เดือนศิริรัตน์ T05 วิศวกรรมโยธา
272 นาย สุกฤษฎ์ กรีวัชรินทร์ T05 วิศวกรรมโยธา
273 นางสาว สุดารัตน์ กาญจนก ายาน T05 วิศวกรรมโยธา
274 นาย เสฏฐวุฒิ วงษ์ชมภู T05 วิศวกรรมโยธา
275 นาย อติชาต โพธิเ์จริญ T05 วิศวกรรมโยธา
276 นาย ณัฐธัญ ฐติวรสิริ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
277 นาย ณัฐพล ภูมุตตะ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
278 นางสาว ทักษอร อักษรศิลป์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
279 นาย นันทวัฒน์ กิตติเจริญเดชา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
280 นาย ประพัฒน์ วิริยะรุ่งเรืองชัย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
281 นางสาว ปิยารัตน์ สังฆคุณ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
282 นาย ปุญญพัฒน์ มนต์มี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
283 นาย พิรุฬห์ อรุณรุ่งรัศมี T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
284 นาย วุฒิภัทร สายชนะ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
285 นาย ศุภชัย จินาพันธ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
286 นาย ศุภชัย ภูสมมา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
287 นาย ศุภวิชญ์ แสงเพ็ชร์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
288 นาย อภิวิชญ์ มีสง่า T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
289 นาย ชวกร งามชัยภูมิ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
290 นาย ทัศพร เจริญสุข T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
291 นาย นันทกร เดิมศรีภูมิ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
292 นาย ปัญญา ทักษิณากร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
293 นาย วรภัทร ศรีสุระ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
294 นาย วรรษธนพล นวนหยวก T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
295 นาย วายุ ศรียางนอก T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
296 นาย ศรุต ไกรนรา T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
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297 นาย ศุภณัฐ สังข์ทอง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
298 นาย สิทธา โสภารัตน์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
299 นาย กฤษณ์ ศรีโพธิท์อง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
300 นาย กีรติกร ค าเหลา T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
301 นาย คงเดช ศรีสวัสด์ิ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
302 นาย ชาติณัทฤต อธิศเจริญ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
303 นาย ธีธัช สกุลวีระ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
304 นาย บุญฤทธิ์ แก้วยงกฎ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
305 นาย พัชรพล ทัศนภูมิ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
306 นาย วิชยุตม์ ประกอบสุข T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
307 นางสาว วิภาพร ศิริรัมย์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
308 นาย ศุขภัทร บุญเขียว T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
309 นาย สิริวัช ทวิวัฒน์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
310 นางสาว กรภัทร อยู่เจริญ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
311 นางสาว กรรณิการ์ แทนกลาง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
312 นาย กีรติ จันทร์สนธิ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
313 นาย คณิศร์ ช่วยพิเคราะห์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
314 นาย จิรายุส ประเสริฐ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
315 นาย ณัฐนันท์ คันโธ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
316 นางสาว ธนภรณ์ ศรีม่วง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
317 นางสาว ประดิษฐ์พร ต้องทรัพย์อนันต์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
318 นาย ปิยวัฒน์ ก่อกระโทก T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
319 นาย ศุภชาติ ทัศวิล T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
320 นางสาว สุทธิกานต์ มนต์วิเศษ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
321 นาย อัครวินท์ ศรีษะน้อย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
322 นาย กันตณัฐ ทรัพย์ทวีพงศ์ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)
323 นาย เกียรติก้อง เครือแป้น T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)
324 นาย เกียรติแก้ว บัวเนียม T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)
325 นาย ชัยพร ราชพิทักษ์ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)


