
ผู้ที่มีรายชื่อทุกคนต้องเข้าด าเนินการ 

ยืนยันสิทธิ์ หน้าเว็บ ทปอ.
(https://app.cupt.net/tcas61-3/check.php?) 

หากไม่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์ จะหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ 
ก าหนดการยืนยันสิทธิ์ TCAS 3 

1 – 3 มิ.ย. 2561 
และให้ท าการพิมพ์หลักฐานการยืนยันสิทธิ์ทุกคน 

https://app.cupt.net/tcas61-3/check.php?


รหัสผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสุล สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

613109353 นางสาว              สิตานัน                                           ร่วมรักบุญ                                        วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613080882 นางสาว              ศิริรัตน์                                         พูนประสิทธิ์                                      วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613024275 นาย                 วิรุฒ                                             วรรณประสิทธิ์                                     วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613043196 นาย                 สุรพศ                                             เกมาหะยุง                                         วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613149341 นาย                 ชัยวัฒน์                                          สุมรัมย์                                          วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613004896 นาย                 นธีรัตน์                                          วงนาลี                                            วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613081312 นาย                 สุวิจักษณ์                                        สุวรรณเกิด                                        วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613093663 นาย                 สวราชย์                                           แตงอ่อน                                           วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613089942 นาย                 ธฤต                                               รัตนวงศ์นรา                                       วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613076356 นาย                 ธนากร                                             ไชยช่อฟ้า                                         วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613094227 นางสาว              จิรภัทร์                                          หริ่มฉ่ํา                                          วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคปกติ)                                        

613114566 นางสาว              จุฬาลักษณ์                                        แข็งแรง                                           วิศวกรรมเครื่องกล (4 ปี ภาคสมทบ)                                      

613101587 นาย                 อัศมีล                                            แจ้งสูงเนิน                                       วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613037554 นางสาว              กมลทิพย์                                          น้อยโฮม                                           วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613058387 นางสาว              วิราวรรณ                                          พลจังหรีด                                         วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613044710 นางสาว              สุภาพร                                            สมุทรจินดา                                        วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613137377 นางสาว              พักตร์พิมณฑ์                                      เหมภิมล                                           วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613054387 นางสาว              ชณัฐชา                                            มีกง                                              วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613010267 นางสาว              พัชราภรณ์                                         วารีวณิชพันธ์                                     วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613119205 นางสาว              ปพิชญา                                            กมลเชื้อ                                          วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613052981 นางสาว              ปภัสสร                                            วงค์เสน                                           วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613077783 นาย                 ธรรพ์ธพัทธ์                                       ท่าวัง                                            วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613127505 นางสาว              อรปรียา                                           จิตรน้อม                                          วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613087644 นางสาว              ฐาณมาศ                                            เหมัน                                             วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613088833 นาย                 นรวิชญ์                                           รัมมะพล                                           วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คณะวิศวกรรมศาสตร์



รหัสผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสุล สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

613002299 นางสาว              รจเรข                                             เจริญสุข                                          วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613093014 นาย                 ชัยพรรธ                                           ทิมุนนี                                           วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613129090 นางสาว              ปัทมา                                             ชูชมกลิ่น                                         วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613145932 นางสาว              ชมพูนุช                                           สุทธิรักษ์                                        วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613008041 นาย                 อดิศร                                             ฤกษ์วิธี                                          วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613107302 นาย                 อารวี                                             กูใหญ่                                            วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613006844 นางสาว              อรินรัตน์                                         สิงห์ขร                                           วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613097084 นางสาว              ศุธาริณี                                          เงินยวง                                           วิศวกรรมอุตสาหการ (4 ปี ภาคปกติ)                                      

613104386 นาย                 ธนพล                                              พรหมศิริวุฒิ                                      วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613103849 นางสาว              ปริญชิตา                                          เรศประดิษฐ์                                       วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613018340 นาย                 ปฐมพงษ์                                           เชาว์เพ็ชร์                                       วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613094227 นางสาว              จิรภัทร์                                          หริ่มฉ่ํา                                          วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613024198 นาย                 สุนิธิ                                            พวงสมบัติ                                         วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613078821 นาย                 ปรมัตถ์                                           ตั้งจิตกุลกานต์                                   วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613042081 นาย                 สุกฤษฏิ์                                          พงศ์ภัทรวิเศษ                                     วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613005262 นาย                 ธนทัต                                             ใจเอื้อ                                           วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613145646 นาย                 สนธยา                                             กัญญะวงค์                                         วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613138911 นาย                 พชรพล                                             พันลึก                                            วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613109404 นางสาว              สิริกานต์                                         ชูชื่น                                            วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                            

613018752 นาย                 ณัชพล                                             เรืองทรัพย์                                       วิศวกรรมไฟฟ้า (4 ปี ภาคสมทบ)                                          

613009735 นาย                 ธนาพงศ์                                           บุญปัญญา                                          วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613071553 นางสาว              เมธาวี                                            ทะแดง                                             วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613018086 นาย                 กรวุฒิ                                            ลิ้มสัมฤทธิ์ผล                                    วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613014278 นาย                 เสฏฐนันท์                                         นิธิสกุลกาญจน์                                    วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613135110 นาย                 สราวุธ                                            สุขนาคกิจ                                         วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613085509 นางสาว              วรารัตน์                                          ผาสุข                                             วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             



รหัสผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสุล สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

613139975 นาย                 ณัฐรัตน์                                          คล้ายสุวรรณ์                                      วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613121318 นาย                 นิธิศ                                             สวนธนู                                            วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613038333 นาย                 เกรียงศักดิ์                                      รัฐภูมิ                                           วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613005736 นางสาว              สุภัชญา                                           อุดทาสุข                                          วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613055807 นาย                 ธีรพงศ์                                           สานุวงศ์                                          วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (4 ปี ภาคปกติ)             

613113388 นาย                 วีรวัฒน์                                          วากยะบรรณ์                                        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613085712 นาย                 จิรายุทธ                                          สวัสดี                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613111971 นางสาว              รัตนกร                                            เร่งเพียร                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613078696 นาย                 ธีรพัฒน์                                          เพ็ชรโป๊ะ                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613001667 นางสาว              ชยานิศา                                           อารีย์                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613094083 นาย                 พิชญตุม์                                          เพชรภูเขียว                                       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613136496 นางสาว              ไบซูรา                                            มะดาโอ๊ะ                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613133935 นาย                 สรวิชญ์                                           คํานวรพร                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613143696 นาย                 ปฏิภาณ                                            นาคนคร                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613137377 นางสาว              พักตร์พิมณฑ์                                      เหมภิมล                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613024507 นาย                 พิชญภูมิ                                          ทุเรียน                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613127335 นาย                 วิทยา                                             แสนสามารถ                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613072817 นาย                 สุเมธ                                             ศรีทอง                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613027026 นาย                 ฐตวัฒน์                                           ทองโส                                             วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613036905 นาย                 รณพร                                              อวิรุทธมรรค                                       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613029041 นาย                 สุธิพงษ์                                          ดีสุดจิตต์                                        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613106976 นาย                 ยศพนธ์                                            กองแก้ว                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613102741 นางสาว              ช่อฉัตร                                           วารีวนิช                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613009603 นาย                 ปิยวัฒน์                                          มาถาวร                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613160544 นาย                 นฤชา                                              นารินทร์                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613014628 นาย                 อรรถพงษ์                                          หลักคํา                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    



รหัสผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสุล สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

613141572 นาย                 วิษณุสรรค์                                        รุจีวงศ์                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613090902 นาย                 อภิเศรษฐ์                                         จั่นจํารูญ                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613082911 นาย                 โยธิน                                             อินทะแสง                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613109130 นางสาว              วิชญาดา                                           พิมพ์พันธ์                                        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613157690 นาย                 ศุภกร                                             ยังเหลี่ยม                                        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613005974 นาย                 อัครพนธ์                                          กิตติอํานวยสุข                                     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613092105 นางสาว              สุวิตรา                                           ช่วยญาติ                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613126974 นางสาว              อาริษา                                            อรุณมณี                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613143702 นางสาว              นริศรา                                            พิมพิรัตน์                                        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613130656 นาย                 เสฏฐวุฒิ                                          เพชรเสน                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613045904 นาย                 ธนพล                                              ทองอร่าม                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613039481 นาย                 ชิษณุพงศ์                                         ดําเนื้อดี                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613032008 นาย                 ภูวณัฐ                                            เด็กหลี                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613097885 นางสาว              ไอลดา                                             พรมโคตร                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613151406 นางสาว              วรดา                                              โรมรินทร์                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613143018 นาย                 เชษศักดิ์                                         ศรีชะเอม                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613102775 นาย                 ธันยบูรณ์                                         อุดมเดช                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613036700 นาย                 พัทธดนย์                                          กิมเหลือง                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613022058 นาย                 ธนภัทร                                            จุลเจือ                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613089366 นางสาว              ธัญญารัตน์                                        ไอซิม                                             วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613057970 นาย                 นันทิวา                                           กุลาจันทร์                                        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613089947 นาย                 เกริกเกียรติ                                      บัญชากุลชัย                                       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613110277 นางสาว              อิสริยา                                           เลาว้าง                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613131450 นางสาว              ประภัสสร                                          เมี่ยงบัว                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613030019 นาย                 ปฏิภาณ                                            ผิวงาม                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613018340 นาย                 ปฐมพงษ์                                           เชาว์เพ็ชร์                                       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    
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613033699 นาย                 วรพล                                              ทั่งศิริ                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613125204 นางสาว              ชมพูนุช                                           เชาว์ช่าง                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613041761 นาย                 ศตวรรษ                                            ขึ้นภูเขียว                                       วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613131404 นาย                 คุณานนท์                                          ตั้งเสริมกิจสกุล                                  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613129760 นาย                 มงคลเฉลิม                                         พึ่งเดช                                           วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613059341 นาย                 สหัสวรรษ                                          รัตนแย้ม                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613110745 นาย                 บุรินทร์                                          เถื่อนถ้ําแก้ว                                     วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613042651 นางสาว              พรวิไล                                            มีชัย                                             วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613036604 นางสาว              เยาวลักษณ์                                        ทองสุข                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613022616 นางสาว              เพชรรัตน์                                         อ่วมเหล็ง                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613133652 นาย                 ธนเสฏฐ                                            บงกชประภา                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613021696 นาย                 โชคชัย                                            ด้วงชื่น                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613077947 นาย                 พิชญะ                                             สุวรรณ                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613129054 นางสาว              นิศรา                                             อินทรสุข                                          วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613140741 นางสาว              สิริพรรษ                                          บารมี                                             วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613031108 นาย                 วงศธร                                             นวลอินทร์                                         วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613002700 นาย                 จรัลชัย                                           ศรีสวัสดิ์                                        วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613127628 นาย                 Jirasak                                           Malai                                             วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613081544 นาย                 พัลลภ                                             แก้วโก                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613114941 นาย                 ณัฐนันท์                                          พรหมศร                                            วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613040161 นาย                 ธนพัฒน์                                           ธนะพิงค์พงษ์                                      วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613067238 นาย                 ธัชชานนท์                                         คันทะมูล                                          วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคสมทบ)                                           

613157246 นางสาว              ชนากานต์                                          จุกสีดา                                           วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคสมทบ)                                           

613013484 นางสาว              ภัทรภร                                            ไชยบัน                                            วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคสมทบ)                                           

613133308 นาย                 ปวริศ                                             สุวรรณรัตน์                                       วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613035060 นางสาว              นันทภัทค์                                         ลิ้มไพบูลย์                                       วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             
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613042581 นางสาว              นิรชา                                             บุญยวง                                            วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613113218 นางสาว              ชุดารัตน์                                         จอมทอง                                            วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613084253 นาย                 ปาราเมศ                                           ช่างทอง                                           วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613101418 นางสาว              อุดมลักษณ์                                        อภิรักษ์รัตนพล                                    วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613058517 นางสาว              พรนิภา                                            ฟูปัญญา                                           วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613006688 นางสาว              สุดารัตน์                                         เปี่ยมอําพล                                        วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613086084 นาย                 จักรรินทร์                                        แก้วใส                                            วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613111511 นาย                 สิทธิชัย                                          ถ้ํากระโทก                                         วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613027985 นาย                 ปองพล                                             ราชรักษ์                                          วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613087217 นางสาว              สงกรานต์                                          คําแพง                                             วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613141534 นาย                 เดชาวัฒน์                                         วัชระพันธ์                                        วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613089879 นาย                 อภิสิทธิ์                                         สาระบิล                                           วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613059498 นางสาว              สุพรรษา                                           สิงห์ทอง                                          วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613087293 นางสาว              วรางคณา                                           วทัญญูเจริญลาภ                                    วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613003338 นาย                 พัฒนพงศ์                                          พลพวก                                             วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613156994 นาย                 รู้แจ้ง                                           ตั้งสุพพัตกุล                                     วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613035297 นาย                 อิทธิพล                                           อายุสม                                            วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613049971 นาย                 นพชัย                                             สุวรรณวิลัย                                       วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613018340 นาย                 ปฐมพงษ์                                           เชาว์เพ็ชร์                                       วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613017538 นาย                 สิทธิพล                                           เจริญผล                                           วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613158752 นาย                 ธนกร                                              คงน้อย                                            วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613014660 นาย                 วริศ                                              ไทยานนท์                                          วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613086060 นาย                 ณัฐพงศ์                                           บุญฤทธิ์                                          วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613137584 นาย                 ณัฐพงษ์                                           จะหม่อ                                            วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613151254 นาย                 กฤษกรณ์                                           จิตหนองสวง                                        วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613093211 นาย                 ณรงค์                                             ดํานอก                                             วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             
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613093232 นางสาว              รวินันท์                                          สังข์ขาว                                          วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613077177 นาย                 ลภน                                               วงค์อารีย์                                        วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613025268 นาย                 นัทพงศ์                                           เฟื่องรักธรรม                                     วิศวกรรมโยธา (4 ปี ภาคปกติ)                                             

613022616 นางสาว              เพชรรัตน์                                         อ่วมเหล็ง                                         วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613057718 นาย                 ศุภสิทธิ์                                         แพงสาร                                            วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613089942 นาย                 ธฤต                                               รัตนวงศ์นรา                                       วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613087542 นางสาว              นฤมล                                              ธรรมชาติ                                          วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613010596 นางสาว              วัชราภรณ์                                         ยังพนา                                            วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613036560 นาย                 กวีวัธน์                                          นิลงาม                                            วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613082024 นางสาว              ลักษิกา                                           บุญญะเสนีย์                                       วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613159243 นาย                 ชาคลิตส์                                          สุพรมมา                                           วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613156074 นางสาว              กนกวรรณ                                           ใจปลื้ม                                           วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613159429 นาย                 เกียรติศักดิ์                                     พารุ่ง                                            วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613050027 นาย                 ปริญญา                                            อาจอ่ํา                                            วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613004959 นางสาว              จิราวรรณ                                          จูเจริญ                                           วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พมิพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613032782 นาย                 อธิบดี                                            วงศ์เกษม                                          วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613100376 นางสาว              กุลนิษฐ์                                          วิวัฒน์สกล                                        วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613134988 นาย                 พัชรพล                                            คํามงคล                                            วิศวกรรมการผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ (4 ปี ภาคปกติ)               

613004959 นางสาว              จิราวรรณ                                          จูเจริญ                                           วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ปี ภาคปกติ)                         

613012342 นาย                 พิทพล                                             อินทะมาศ                                          วิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ (4 ปี ภาคปกติ)                         

613099531 นาย                 วีรเทพ                                            บุญประสพ                                          วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613028040 นางสาว              วนิดา                                             แสนมงคล                                           วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613018086 นาย                 กรวุฒิ                                            ลิ้มสัมฤทธิ์ผล                                    วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613133640 นาย                 ภูวเดช                                            กล้าวงค์ษา                                        วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613049971 นาย                 นพชัย                                             สุวรรณวิลัย                                       วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613091573 นางสาว              jantima                                           utum                                              วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ



รหัสผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสุล สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

613163196 นาย                 ณัฐกฤษฏ์                                          สถิตย์มั่น                                        วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613097210 นาย                 ธนพล                                              เซี่ยงม้า                                         วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613004081 นาย                 ศิวกร                                             ธราพร                                             วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613097567 นาย                 ถวัลย์วัฒน์                                       สุภาชาติ                                          วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613071550 นาย                 อิทธิวุฒิ                                         สุทธิพิทักษ์                                      วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613145944 นาย                 สหัสนัยน์                                         ฉัตรธนะพานิช                                      วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613054997 นาย                 สัมฤทธิ์                                          ลิ้มสกุล                                          วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ (4 ปี ภาคปกติ

613041265 นางสาว              ชามิล                                             สุดเสริฐสิน                                       การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613009437 นาย                 สักชัย                                            ทองอ่อน                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613113523 นางสาว              นส.สุกัญญา                                        ดวงตา                                             การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613141865 นางสาว              อนุธิดา                                           อธิษฐานรัตน์                                      การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613158570 นางสาว              ธัญรดา                                            ทุยเวียง                                          การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613060613 นางสาว              ชมพูนุท                                           แสงปรีชา                                          การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613144333 นางสาว              นลพรรณ                                            พูลแพ                                             การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613013331 นางสาว              กวิสรา                                            อ้นอ่อน                                          การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613111136 นางสาว              ปวีณา                                             สมอนา                                             การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613012459 นางสาว              เกศภาณี                                           ยิ้มเนียม                                         การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613119519 นางสาว              หัฎฐะ                                             ดีประเสริฐ                                        การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613107299 นางสาว              นิ่มมงคล                                          ศรีมา                                             การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613011871 นางสาว              ภัทรพร                                            ฐานันตร์สฤษดิ์                                    การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613010343 นางสาว              กฤติมา                                            มากมูล                                            การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613118553 นางสาว              รัตนา                                             เวียงคํา                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613032132 นางสาว              จารวี                                             มูหะหมัดตอเฮด                                     การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613135479 นาย                 นพรัตน์                                           กว้างขวาง                                         การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613086996 นางสาว              ดวงกมล                                            ลิ้มสกุล                                          การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

คณะศิลปศาสตร์
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613004169 นางสาว              จิตรกัญญา                                         เชียงเพี้ยน                                       การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613052710 นางสาว              ธมลวรรณ                                           หงษ์กุลบุตร                                       การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613038844 นางสาว              กัญญาพร                                           สุภโตษะ                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613082073 นางสาว              ฐิติรัฐ                                           เผือกผ่อง                                         การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613023453 นางสาว              วริศรา                                            เลี้ยงสอน                                         การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613044827 นางสาว              พิมลจิรา                                          จารเขียน                                          การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613095564 นาย                 วสุ                                               กุลวรานิธิ                                        การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613104253 นาย                 เดโชชัย                                           แก้วเปีย                                          การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613001671 นาย                 กฤษณะพล                                           อินทมาตย์                                         การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613160321 นางสาว              วารุณี                                            นามวงศ์                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613126842 นางสาว              วีรนุช                                            นุชรุ่งเรือง                                      การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613006318 นางสาว              อัญชุดาพร                                         จันทราช                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613155850 นางสาว              สาวิตรี                                           แสนศิริพันธุ์                                     การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613011116 นางสาว              อัมรินทร์                                         ฉายไสว                                            การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613062273 นางสาว              รัตนสุดา                                          บัวคลี่                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613010494 นางสาว              กัญจนา                                            อินทร์อ่ํา                                         การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613039393 นางสาว              ปัทมา                                             สีละวัน                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613151962 นางสาว              วรรณนภา                                           โชคคุณ                                            การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613150580 นางสาว              สุกัญญา                                           ก่อวงศ์พินิจกุล                                   การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613004445 นางสาว              สุชานาถ                                           นิ่มคง                                            การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613011040 นางสาว              ธัญญลักษณ์                                        โขงอ้อม                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613099422 นางสาว              เมทิตา                                            พัศธนัญญา                                         การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613016006 นางสาว              ณัฐชนากานต์                                       พุ่มกร                                            การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613078567 นาย                 เกริกพล                                           กุศลมาก                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613090253 นางสาว              น้ําฝน                                             สิทธิชัย                                          การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613157603 นางสาว              พิมพ์ลภัส                                         กุลไธสง                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               
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613152949 นางสาว              ธวัลรัตน์                                         เรืองเดช                                          การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613161725 นางสาว              อาทิตยา                                           แป้นทอง                                           การท่องเที่ยว (4 ปี ภาคปกติ)                                               

613009437 นาย                 สักชัย                                            ทองอ่อน                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613007766 นางสาว              วริศรา                                            ศิริสุขีประดิษฐ์                                  การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613116217 นางสาว              ชลธิชา                                            สุภานิชย์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613061850 นางสาว              ชลธิชา                                            ทองนาค                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613125520 นางสาว              เปรมิกา                                           เผือกเนียม                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613002618 นางสาว              ธนวรรณ                                            งามขํา                                             การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613026779 นางสาว              ทิพวรรณ                                           คหินทพงศ์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613094447 นางสาว              จินดารัตน์                                        บุดจินดา                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613077747 นางสาว              สุกัญญา                                           พุ่มมะเดื่อ                                       การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613065134 นางสาว              ปวีณา                                             มงคลเกิด                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613044982 นางสาว              วีรวรรณ                                           ชารีรักษ์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613012817 นางสาว              ลักขณา                                            เอกพันธ์                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613115070 นางสาว              ชุติมณฑน์                                         เพชรเจริญชัย                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613109572 นางสาว              ณัฐริณี                                           เผือกทอง                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613037691 นางสาว              มณิสตา                                            แย้มอุทัย                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613023530 นางสาว              กรกนก                                             ผลสวัสดิ์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613140576 นางสาว              น้ําเพชร                                           วิลัยวรรณ                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613043364 นางสาว              ญาตาวี                                            วงษ์ไทย                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613045170 นางสาว              พนิดา                                             เผ่าประพัธน์                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613152243 นางสาว              เกศดาว                                            เชยวัดเกาะ                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613106084 นางสาว              ปวันรัตน์                                         คุ้มขลิบ                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613017100 นางสาว              ลลิตา                                             ณรงค์แสง                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613003427 นางสาว              พนิดา                                             เปลี่ยนศรี                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613090136 นางสาว              อุไรวรรณ                                          วงศ์คํา                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 



รหัสผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสุล สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

613136962 นางสาว              มนต์ธิกานต์                                       นพฤทธิ์                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613044623 นาย                 วิชานนท์                                          วิชิตตานนท์                                       การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613089532 นางสาว              วรพรรณ                                            เกตุขุนทด                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613083877 นาย                 ณัฐภัทร                                           เกวานนท์                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613162062 นางสาว              ภัทรสุดา                                          ระวิเวช                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613038844 นางสาว              กัญญาพร                                           สุภโตษะ                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613011433 นางสาว              ลดาวัลย์                                          อยู่ทะเล                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613053503 นาย                 นครินทร์                                          เลิศจามีกร                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613128847 นางสาว              ธนภรณ์                                            สุริยรุ่งโรจน์                                    การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613074399 นางสาว              พรทิพย์                                           ชุติชัยวีระกุล                                    การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613062099 นางสาว              จุฑามาศ                                           เอกตาแสง                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613056122 นางสาว              อมลรดา                                            พู่มณเฑียรชัย                                     การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613142800 นาย                 ศรายุทธ                                           สอนสังข์                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613130512 นางสาว              พิชญ์สินี                                         ยุวะกนิษฐ                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613034655 นางสาว              กมลชนก                                            จันดาบุตร                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613077208 นางสาว              ปิยาพัชร                                          ผลวัชนะ                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613054392 นางสาว              ธนัญชา                                            ชวนชิดการ                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613005509 นางสาว              จารุวรรณ                                          สังกลมเกลี้ยง                                     การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613058540 นางสาว              ตวิษา                                             พงค์รัตน                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613023478 นางสาว              อัญชิสา                                           ฉัตรหิรัญย์                                       การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613005672 นางสาว              ศิริลักษณ์                                        พิมพ์ช่างทอง                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613100064 นางสาว              เอมวิกา                                           มั่นทองคํา                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613154589 นาย                 ภาสวิชญ์                                          เกตุสุขํา                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613033470 นางสาว              อาทิตยา                                           คมขํา                                              การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613004554 นางสาว              ธัญพร                                             กุมภาพันธ์                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613085549 นางสาว              ทิพย์เกศร                                         สระทองจันทร์                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 
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613017009 นางสาว              จิตรลดา                                           สาธิตนิมิตชัย                                     การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613035927 นาย                 ณัฐนัย                                            สราญภูมิเดช                                       การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613091033 นางสาว              สุชาวดี                                           มานะสิริกุล                                       การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613104398 นางสาว              วิภาวดี                                           บูรณสมภพ                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613110718 นางสาว              เอื้อการย์                                        ชวนเชย                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613118917 นางสาว              ภัทรวดี                                           มีคลองแบ่ง                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613115143 นาย                 ธนาวุฒิ                                           ว่องไว                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613040403 นางสาว              ณัฎฐิกา                                           สมสะอาด                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613006689 นาย                 วีรพันธ์                                          พลสงคราม                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613116929 นางสาว              Natthanicha                                       Nakrian                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613041099 นางสาว              ชลมาศ                                             บุบผาราม                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613132227 นาย                 พลภาธร                                            พรหมสูตร                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613054347 นาย                 พชธกร                                             อินทร์โส                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613000926 นางสาว              ศศิธร                                             แซจ่ึง                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613090253 นางสาว              น้ําฝน                                             สิทธิชัย                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613079679 นางสาว              อังคณา                                            ทองชนะ                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613018291 นางสาว              สิริพร                                            คิดสร้าง                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613036885 นาย                 ศรุตพล                                            ลาศศิลป์                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613024492 นางสาว              ภัทรานิษฐ์                                        จงจิตวิมล                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613006232 นางสาว              ประภัสสร                                          ไวยกิจจา                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613100782 นางสาว              สุทธิดา                                           สิงหนาท                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613026231 นางสาว              อรวรรณ                                            แสนสวย                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613053405 นางสาว              อริศรา                                            ส่องศรี                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613055513 นางสาว              สุปรียา                                           แสงเดือน                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613083733 นาย                 เนติ                                              วารีพจน์                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613137380 นางสาว              ปิยธิดา                                           โพธิสาร                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 
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613065101 นางสาว              กัญญารัตน์                                        ชฎารัตน์                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613101849 นางสาว              นริศรา                                            เอี่ยมวีระกูล                                     การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613155599 นางสาว              ตรองตาล                                           สระพรหม                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613055660 นางสาว              พรนภา                                             ฉัตรารักษ์                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613053200 นางสาว              ธมนวรรณ                                           เทียนทอง                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613130885 นางสาว              น้ําฝน                                             เปลกระโทก                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613040601 นางสาว              มาริสา                                            พรหมสาขาฯ                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613094597 นาย                 บัณฑร                                             สีวิใจ                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613040901 นางสาว              ธมลวรรณ                                           สองเมือง                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613095465 นางสาว              สิริยากร                                          ผิวขํา                                             การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613086965 นาย                 จิรายุธ                                           ศึกษากิจ                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613105937 นางสาว              กชกร                                              หาญมานบ                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613063001 นางสาว              ชนิกา                                             ฤทธิ์นุ่ม                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613004147 นางสาว              อรปรียา                                           ฟ้าเเลบ                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613133610 นาย                 ธนกร                                              พิพัฒนบวรกุล                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613092292 นาย                 รพี                                               พัฒนเจริญ                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613048266 นางสาว              ภูรณิศา                                           สุขลักษณ์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613106966 นางสาว              ศศิกัญญา                                          กะลําพา                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613096087 นางสาว              ดารุณี                                            สุขเสนา                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613087625 นาย                 สรวิศ                                             สุนทรส                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613003900 นางสาว              ศศิวิมล                                           อุตสาห์                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613141707 นางสาว              กนกวรรณ                                           วินัยพจน์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613124477 นางสาว              ฐิติรัตน์                                         ทักษิณะมณี                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613152514 นาย                 ณัฐพงศ์                                           อาดัมอาลี                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613155274 นางสาว              สุรีย์รัตน์                                       เหรียญทอง                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613157668 นาย                 กฤษกร                                             สีสนิท                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 
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613081825 นาย                 วิศรุต                                            ถนอมจิตต์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613157755 นางสาว              สิริรักษ์                                         ขาวทุ่ง                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613011606 นาย                 พงศภัค                                            ศรีสมบูรณ์                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613002128 นางสาว              ศศินิภา                                           แซ่กอ                                             การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613013811 นางสาว              กาญจนา                                            ปิตุปกรณ์กุล                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613131143 นางสาว              นุชจรี                                            ดีติกรณ์                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613085613 นาย                 ธงชัย                                             พาลีเขต                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613049126 นางสาว              ณัฐณิชา                                           เพ็ญเกาะ                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613088863 นาย                 เดชชัย                                            ลีลาขจรจิต                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613133860 นาย                 ณัฐพงศ์ เทาะชมด                                   การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613048919 นางสาว              ชาคริยา                                           กาญจนโสภา                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613000632 นางสาว              จิดาภา                                            โคตรพัฒน์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613094529 นาย                 วัชรวิชญ์                                         มิ่งเมือง                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613023266 นางสาว              อริสรา                                            ชื่นกิ่ง                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613022408 นาย                 ยศภัทร                                            มณีเนตร                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613022429 นาย                 กลวัชร                                            กอบสมบัติ                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613011363 นางสาว              วริษฐา                                            ศุวัสธารากุล                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613050044 นาย                 ภูรินท์                                           ภูริพันธ์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613148228 นางสาว              ธัญยธรณ์                                          แสวงรู้                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613056929 นางสาว              ทรรศน์กมล                                         คํามาก                                             การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613088672 นางสาว              สรินยา                                            แก้วประชุม                                        การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613002454 นางสาว              กรกช                                              บุตรแก้ว                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613109381 นางสาว              จิราภา                                            คงทรัพย์เกษม                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613150679 นาย                 นิธิพัฒน์                                           สุวรรณศรี                                       การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613125410 นาย                 กุลนันท์                                          มิติกร                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613084893 นาย                 วรรธนัย                                           รักชาติ                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 
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613026121 นาย                 วีรชน                                             ธีรชัยศุภกิจ                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613095816 นาย                 ยศภัทร                                            ขันทอง                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613008723 นางสาว              สุกัญญา                                           เกตุกรรณ์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613148862 นาย                 จักรกฤษณ์                                         บุญจันทร์                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613162871 นางสาว              วรินณดา                                           ขลังวิชา                                          การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613006092 นาย                 พงศธร                                             หวังมานะธรรม                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613005763 นางสาว              สวภัทร                                            จันทร์ทรงกรด                                      การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613154043 นาย                 อานนท์                                            บุญทัน                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613159832 นางสาว              มณีกานต์                                          มีมา                                              การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613115913 นางสาว              เจนนิษา                                           เฟื่องชูนุช                                       การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613089096 นางสาว              มนัสวี                                            ชาติไทย                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613088838 นางสาว              วรรณจิรา                                          ทองใบใหญ่                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613085646 นางสาว              ศศิธร                                             ดวงสุธา                                           การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613112371 นางสาว              ใบเตย                                             ภู่ทอง                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613041689 นางสาว              จุไรรัตน์                                         กนกนาค                                            การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613004324 นาย                 ชานนท์                                            สายลือนาม                                         การโรงแรม (4 ปี ภาคปกติ)                                                 

613081324 นางสาว              สุกัลยาณี                                         ทิพย์พรมมา                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613002296 นาย                 ภูชิต                                             บุญญเสฐ                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613042563 นางสาว              รัตนากร                                           แสนเสนา                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613022777 นางสาว              ศุภณัฐ                                            วรรณะภูติ                                         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613044910 นาย                 ธนากร                                             คันธสี                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613146283 นาย                 พิพัฒน์                                           ศิริเสมอจันทร์                                    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613027386 นาย                 ธนศักดิ์                                          ปัญญาขาว                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613018997 นางสาว              วิมลยา                                            คชวรรณ                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613094294 นาย                 ชัยวัฒน์                                          โภคพันธ์                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613013326 นางสาว              สหัสยา                                            จันทร์หอม                                         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      
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613022639 นางสาว              อรณัฐ                                             เอี่ยมวิจิตร                                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613133676 นางสาว              วรดา                                              ภิรมย์จุ้ย                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613008526 นาย                 พันธกานต์                                         จันลองรัตน์                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613024377 นาย                 ศุภกิตต์                                          นะตีบ                                             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613163383 นางสาว              ชลธิชา                                            พิมพ์เสน                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613094355 นางสาว              ศศิพรรณ                                           ช่วยชูวงศ์                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613012793 นางสาว              สุทธิดา                                           ขุนหีด                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613017324 นาย                 โชติระวี                                          เครือคล้าย                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613087698 นางสาว              ธมลวรรณ                                           คูณผล                                             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613154194 นางสาว              เมษิยา                                            มูรพันธุ์                                         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613156564 นาย                 ธณรัชก์                                           กระจ่างยุทธ์                                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613104253 นาย                 เดโชชัย                                           แก้วเปีย                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613151794 นางสาว              อัญชิษฐา                                          ใจมน                                              ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613133264 นางสาว              นฤภร                                              วิสมิตะนันทน์                                     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613032641 นางสาว              กัญญรัตน์                                         หัตถกรรมกุล                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613154543 นางสาว              ชลดาณี                                            ชมบุญ                                             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613154022 นางสาว              ผลิดา                                             พินิจเจริญกุล                                     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613141120 นาย                 นําโชค                                             เซียสกุล                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613162468 นางสาว              ณัฐริกา                                           โคตวิชัย                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613093924 นางสาว              ธัญลักษณ์                                         โสภาสพ                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613154822 นาย                 ชินสมุทร                                          แซ่เห้ง                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613075251 นางสาว              ณัฐพร                                             สมบูรณ์                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613056187 นาย                 กิตติธัช                                          มงคลเสาร์สุข                                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613115081 นางสาว              ฐาปนี                                             หลวงยกบัตร                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613155850 นางสาว              สาวิตรี                                           แสนศิริพันธุ์                                     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613136808 นางสาว              จิรัชยา                                           วิชาชัย                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      
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613158606 นางสาว              หนิรุสนา                                          วัธนาทร                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613054731 นาย                 ศิรภพ                                             เรืองศรี                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613038162 นาย                 ธนะเมศฐ์                                          ปิติพรหมวงศ์                                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613134196 นางสาว              ศศิธร                                             กุลสิงห์                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613037275 นาย                 พงษ์สยาม                                          ศรสันติ                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613004530 นางสาว              ศุภาฐิณี                                          กติติธรรมาภรณ์                                    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613049235 นาย                 พงศกร                                             ดําใส                                              ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613101596 นางสาว              ศรัณย์พร                                          โชติกเสถียร                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613151772 นางสาว              ภัสฐิดา                                           ภูดีทิพย์                                         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613001690 นางสาว              ศรัญพักตร์                                        รัตนเดช                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613034691 นางสาว              วนิดา                                             ทองคํา                                             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613127835 นางสาว              ศิริวจี                                           พรมดี                                             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613027586 นางสาว              ประวารตี                                          สุยพงษ์พันธ์                                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613018484 นาย                 ภานุพงศ์                                          ปานสมุทร์                                         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613063541 นางสาว              มนสุดา                                            แช่มโกศล                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613142810 นางสาว              นริศรา                                            คําผาสุข                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613035208 นางสาว              อัจจิมา                                           กตัญญู                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613083000 นางสาว              มนัญชนก                                           จันทร์เปรม                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613038882 นาย                 สิรวิชญ์                                          ฉวีพจน์กําจร                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613075846 นางสาว              ณัฐกานต์                                          ฮวดไล่                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613090253 นางสาว              น้ําฝน                                             สิทธิชัย                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613008694 นาย                 รชต                                               โตสมบุญ                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613146679 นางสาว              ภัทรนันท์                                         ดิษฐนิล                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613032482 นาย                 ธิติพัฒน์                                         แสงกาศ                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613004169 นางสาว              จิตรกัญญา                                         เชียงเพี้ยน                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613106558 นางสาว              ณัฐณิชา                                           ลอยลม                                             ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      
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613127657 นางสาว              บงกชพร                                            โอฆะพนม                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613085998 นาย                 นันทวุฒิ                                          จิตรนภาวงศ์                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613139395 นางสาว              ปิยะวรรณ                                          ปิ่นแก้ว                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613099563 นางสาว              กรกนก                                             ลาภจิตร                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613004554 นางสาว              ธัญพร                                             กุมภาพันธ์                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613092368 นางสาว              อินทิรา                                           เมาหวล                                            ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613029937 นางสาว              จิรัชญา                                           บัวขาว                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613014770 นาย                 กันตพิชญ์                                         เอี่ยมประเสริฐ                                    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613141947 นางสาว              ธนภรณ์                                            บุญประเสริฐ                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613145688 นางสาว              รัตน์ติยา                                         บุตตะเกิด                                         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613058581 นางสาว              เพ็ญศิริ                                          มลภิรมย์                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613032649 นางสาว              นริศรา                                            แก้วดวงดี                                         ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613104398 นางสาว              วิภาวดี                                           บูรณสมภพ                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613004125 นาย                 ภูชิต                                             ปิยะเจริญวงศ์                                     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613085429 นาย                 สุรศักดิ์                                         วิริยะภักดี                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613162502 นางสาว              อรกมล                                             อรรถกมล                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613003544 นางสาว              ภัทรพร                                            พลังสันติกุล                                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613019678 นางสาว              สรัญญา                                            นาคงาม                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613109024 นางสาว              วิภวานี                                           พรแด                                              ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613115095 นางสาว              ธนัชพรปิ่นก้อน                                                                                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613077208 นางสาว              ปิยาพัชร                                          ผลวัชนะ                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613110094 ไม่ระบุ             ปาริฉัตร                                          โปรยกระโทก                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613078547 นางสาว              นภัสวรรณ                                          บูชิตพงศธร                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613039822 นาย                 วุฒิกร                                            อัจฉริยสีทอง                                      ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613095561 นาย                 สุรสิทธิ์                                         พุ่มไม้แก้ว                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613153561 นาย                 ปฏิพัทธ์                                          พูลเพิ่ม                                          ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      
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613107984 นางสาว              มนัสนันท์                                         จรัลวรกุลวงศ์                                     ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613087430 นางสาว              อ้อมเดือน                                         ฤทธิ์กระจาย                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613059460 นางสาว              ศุกุลภัทร                                         พรหมจันทร์                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613092335 นางสาว              ขวัญจิรา                                          สุวรรณรัตน์                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613013990 นางสาว              ปานภิกา                                           บุญช่วยคุ้ม                                       ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613007628 นางสาว              ฐิตาภรณ์                                          กรอิ่ม                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613019624 นางสาว              ศรัณย์พร                                          สมนาแซง                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613010410 นางสาว              ฌิชา                                              แพวงษ์                                            ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613055922 นางสาว              สุดารัตน์                                         บทมาตย์                                           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613086412 นางสาว              ปวีณ์ธิดา                                         อยู่ชมญาติ                                        ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (4 ปี ภาคปกติ)                      

613093230 นาย                 พัชรพล                                            ห่วงไทย                                           วิทยาการคอมพวิเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613083186 นาย                 ณัฐภัทร                                           สกนธ์ธัญลักษณ์                                    วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613044579 นาย                 วศิน                                              แซ่เฮ้ง                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613129319 นาย                 ศิวภูมิ                                           รุ่งเจริญ                                         วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613055428 นาย                 ณัฐพล                                             คงใจดี                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613109581 นางสาว              จินตรา                                            ป้องศรี                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613098527 นาย                 ภูมินทร์                                          หมื่นนรินทร์                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613005974 นาย                 อัครพนธ์                                          กิตติอํานวยสุข                                     วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613004351 นาย                 ณัฐกมล                                            ฉิมจินดา                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613091762 นาย                 จิตรนภา                                           มูลสาร                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613131404 นาย                 คุณานนท์                                          ตั้งเสริมกิจสกุล                                  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613059341 นาย                 สหัสวรรษ                                          รัตนแย้ม                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613019760 นางสาว              กรวรรณ                                            แก้ววิเศษ                                         วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613113388 นาย                 วีรวัฒน์                                          วากยะบรรณ์                                        วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613085712 นาย                 จิรายุทธ                                          สวัสดี                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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613071716 นางสาว              วรรณพร                                            พงพันเทา                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613018654 นาย                 ชัชชวิน                                           งามดี                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613141852 นาย                 สุทธิชัย                                          โลหะสินเจริญกุล                                   วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613013301 นาย                 กฤตพจน์                                           เส็งประเสริฐ                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613032689 นาย                 นราธิป                                            กรนุ่ม                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613056878 นาย                 สุธี                                              กลั่นธูป                                          วิทยาการคอมพวิเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613082911 นาย                 โยธิน                                             อินทะแสง                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613004286 นาย                 ชัชพงศ์                                           เรืองนภาพงษ์                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613161842 นางสาว              ปภัสรา                                            จันทา                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613096631 นาย                 ประเสริฐ                                          ชูเวท                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613092105 นางสาว              สุวิตรา                                           ช่วยญาติ                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613018484 นาย                 ภานุพงศ์                                          ปานสมุทร์                                         วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613050223 นาย                 วรเมธ                                             ใจกว้าง                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613095860 นาย                 นราวิชญ์                                          ใฝ่ใจดี                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613129347 นาย                 ภานุพงษ์                                          ประจงจิตร                                         วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613142430 นาย                 นราวิชญ์                                          ทิพสุภา                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613142177 นาย                 เทพทัต                                            คงเกิด                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613031008 นาย                 พงศกร                                             เนยีมแสง                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613029384 นาย                 ณัฐชนน                                            สมวงศ์                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613030623 นาย                 ธีรภัทร                                           จิตจวง                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613034319 นางสาว              พรทิพย์                                           ใจเที่ยง                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613144513 นาย                 ปฏิภาณ                                            หงษ์เวียงจันทร์                                   วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613156090 นาย                 สุวิจักขณ์                                        คงพัชรศักดิ์                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613080524 นาย                 ทศพล                                              สําราญสุข                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613054464 นาย                 ณธวรรธณ์                                          บ่างมณีสกุล                                       วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613012206 นาย                 บุญรอด                                            วงษ์นรินทร์                                       วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    
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613110223 นาย                 นายภูมิพัฒน์                                      ทัพพ์พัฒนะ                                        วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613121176 นาย                 สหัสวรรษ                                          ตั้นจาด                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613107002 นาย                 กรวิชญ์                                           สร้อยแก้ว                                         วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613081887 นางสาว              นฤมล                                              ชาติภูติเถกิง                                     วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613052999 นางสาว              เยาวลักษณ์                                        เปล่งปลั่ง                                        วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613018483 นาย                 ภูวนัย                                            พลพินิจ                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613010692 นาย                 วีรภัทร                                           ชมวงษ์                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613057826 นางสาว              เบญญาภา                                           เขียวมณีย์                                        วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613069178 นาย                 วุฒินันท์                                         ชอบการนา                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613090902 นาย                 อภิเศรษฐ์                                         จั่นจํารูญ                                         วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613003803 นาย                 กษิดิส                                            ดอนดง                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613140790 นาย                 ชัยวรรณ                                           พัวอุดมเจริญ                                      วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613139315 นาย                 จิรศักดิ์                                         กัณทนเวทย์                                        วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613137377 นางสาว              พักตร์พิมณฑ์                                      เหมภิมล                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613145778 นาย                 นัทธพงศ์                                          วงศรี                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613024309 นางสาว              สุทธิดา                                           แซ่เฮ้ง                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613002581 นาย                 เมธัส                                             เกตุถิน                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613006268 นาย                 ผดุงเกียรติ                                       คุ้มมงคล                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613010554 นาย                 ปวเรศ                                             นูทอง                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613146317 นาย                 ณภัทร                                             แซ่โง้ว                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613042207 นางสาว              จิณห์จุฑา                                         บุญแท้                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613038008 นาย                 นราทร                                             ธรรมโกวิท                                         วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613117776 นางสาว              สิรินลักษณ์                                       ตั้งวัฒนดิลกกุล                                   วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613011713 นาย                 จูเนียร์                                          ไชยมงคล                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613106686 นาย                 ศุภณัฐ                                            เสาร์ทอง                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613009170 นาย                 วิษณุกรณ์                                         แสงพรหม                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    
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613143573 นางสาว              พิชญา                                             สุขสุด                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613084705 นาย                 คณิศร์                                            ทองประเสริฐ                                       วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613129622 นาย                 พลภัทร์                                           คํายอด                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613078168 นาย                 วัชระ                                             รัชชะ                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613101114 นาย                 วัฒนชัย                                           พรหมยก                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613095824 นาย                 นันทเกียรติ                                       จันทร์อินทร์                                      วิทยาการคอมพวิเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613048999 นางสาว              จิดาภา                                            แสงคํา                                             วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613139625 นางสาว              พิมชนภา                                           เสาโมก                                            วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613054491 นาย                 กิตติพศ                                           สมโภชน์                                           วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613050241 นาย                 อิทธิโชติ                                         ชื่นฤาดี                                          วิทยาการคอมพิวเตอร์ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613115913 นางสาว              เจนนิษา                                           เฟื่องชูนุช                                       วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613093409 นาย                 อดิเทพ                                            วรรณแสง                                           วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613030192 นางสาว              บุษกร                                             ดวงน้อย                                           วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613126995 นาย                 วิทิต                                             พุ่มไสว                                           วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613113131 นางสาว              กุลภัส                                            แสงพลาย                                           วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613126941 นาย                 ปัณณรุจน์                                         เกิดสิริวรทัศน์                                   วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613132687 นาย                 ตะวัน                                             ทพิย์เครือ                                        วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613132982 นางสาว              กวินนาฏ                                           กล้าสันเทียะ                                      วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613088656 นาย                 สุธนัย                                            ลีลาอุดม                                          วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613019695 นางสาว              สุทธิดา                                           พูลโพธิ์                                          วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613085444 นาย                 อภิศิษฏ์                                          พลัดโชติวงศ์                                      วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613163490 นางสาว              ทาริกา                                            บรรจบพุดซา                                        วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613011109 นาย                 พันธ์เลิศ                                         ชัยผลดีเลิศ                                       วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613026684 นางสาว              ปรียาฉัตร                                         ยมนา                                              วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613074394 นาย                 ธนากร                                             เจริญสุข                                          วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613055316 นาย                 สหรัฐ                                             เนื้อนาบุญ                                        วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        
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613063778 นาย                 ชัชนันท์                                          ดวงศรี                                            วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613114787 นาย                 กฤชโสภณ                                           ปาระสูตร                                          วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613122801 นางสาว              มะลิวัลย์                                         เฉิดสุวรรณ์                                       วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613137377 นางสาว              พักตร์พิมณฑ์                                      เหมภิมล                                           วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613076245 นาย                 สิทธานต์                                          สิทธิเสนา                                         วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613080251 นางสาว              หทัยรัตน์                                         ศรีวิบูลย์                                        วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613077731 นาย                 ศักรินทร์                                         ดังยางหวาย                                        วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613038929 นางสาว              รามาวดี                                           ถิ่นบาง                                           วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613115095 นางสาว              ธนัชพรปิ่นก้อน                                                                                      วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613137041 นาย                 ภาณุวัฒน์                                         กาญจนสิงห์                                        วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613028632 นาย                 วราวุธ                                            เพ็ชรช้าง                                         วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613002544 นาย                 Rangsan                                           Toon                                              วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613104413 นางสาว              ณิณรญา                                            เทาอัด                                            วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613156074 นางสาว              กนกวรรณ                                           ใจปลื้ม                                           วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (4 ปี ภาคปกติ)        

613095662 นางสาว              รติมาพร                                           เสริมสิรินาวา                                     วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                                  

613153607 นางสาว              สุภาพร                                            น้อยลา                                            วัสดุศาสตร์อตุสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                                  

613085444 นาย                 อภิศิษฏ์                                          พลัดโชติวงศ์                                      วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                                  

613157668 นาย                 กฤษกร                                             สีสนิท                                            วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                                  

613126995 นาย                 วิทิต                                             พุ่มไสว                                           วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                                  

613074394 นาย                 ธนากร                                             เจริญสุข                                          วัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                                  

613012251 นางสาว              บุญญาภัค                                          ดียิ่ง                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613032503 นางสาว              สุรัมภา                                           พึ่งพวก                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613087621 นางสาว              อรธิดา                                            กล่อมฤทธิ์                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613080726 นางสาว              รุ้งเพชร                                          ภมร                                               การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613054464 นาย                 ณธวรรธณ์                                          บ่างมณีสกุล                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

คณะบริหารธุรกิจ
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613158187 นางสาว              พรนัชชา                                           ศิขินารัมย์                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613104413 นางสาว              ณิณรญา                                            เทาอัด                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613036690 นางสาว              ฉัตรนภา                                           ภพด่านกลาง                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613038209 นางสาว              เมนิศา                                            บานชื่น                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613104745 นางสาว              สนิดา                                             โพธิพันธ์                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613006683 นาย                 เทิดพงศ์                                          เสียงใส                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613041244 นางสาว              ธนัญญา                                            มงคลเสถียร                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613157452 นางสาว              จริยาพร                                           เครือมาศ                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613101882 นางสาว              คัทลียา                                           ดีสั้น                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613140501 นาย                 ภากร                                              โตจันทร์                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613143677 นางสาว              ปภัสรา                                            คําสงค์                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613019759 นางสาว              วรรณพร                                            หวังสกุลโชค                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613100188 นางสาว              ชลธิชา                                            แสงเพ็ง                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613095199 นางสาว              ศิริวรรณ                                          วีระบรรจบ                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613142800 นาย                 ศรายุทธ                                           สอนสังข์                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613049086 นาย                 ศตวรรษ                                            หงษ์คํา                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613034904 นาย                 ธนาวุฒิ                                           สุขนันท์                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613007575 นางสาว              ฐาปนีย์                                           เสริมทรง                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613060654 นางสาว              นฤภร                                              แสงสาตรา                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613049636 นาย                 ศุภณัฐ                                            โพธิ์ทองแสงอรุณ                                   การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613039248 นางสาว              เพชรรัตน์                                         ลูกอินทร์                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613040214 นางสาว              วรรณธิดา                                          อ่ําดิษสร                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613001446 นาย                 สหัสวรรษ                                          เปรื่องค้า                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613018796 นางสาว              ธนัชชา                                            เพิ่มสุวรรณ                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613001707 นางสาว              สโรชา                                             บัวพก                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613034984 นาย                 ณัฐวัส                                            เปี่ยมขําดี                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      
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613003944 นาย                 วราเมธ                                            เหมือนมี                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613000381 นาย                 ภูมิพัฒน์                                         ควรกระโทก                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613004941 นาย                 ศิวพล                                             เจริญศิลป์                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613062099 นางสาว              จุฑามาศ                                           เอกตาแสง                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613020640 นาย                 สรภพ                                              กาญจนชัยรัตน์                                     การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613060505 นางสาว              เมทิกา                                            สายรัมย์                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613056227 นางสาว              วรรณษา                                            ยิ้มแฉล้ม                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613048675 นางสาว              จุฑามาศ                                           รุจานันท์                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613040372 นางสาว              ธนพร                                              เพ็ญสุขเหลือ                                      การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613089283 นางสาว              รัฐธิกา                                           สะตาดี                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613010401 นาย                 เปี่ยมสกุล                                        วีระเดชชูชีพ                                      การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613066077 นางสาว              ปฐมาวดี                                           เภรีภาศ                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613091813 นาย                 เสกสรร                                            ชลศักดิ์พิพัฒน์                                   การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613140061 นางสาว              Nuttariya                                         Junda                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613077714 นางสาว              อภิรดี                                            ศรีแพงมนต์                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613003370 นางสาว              สถาพร                                             ดอกระกํา                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613055646 นางสาว              สิตานัน                                           ประดับสินธุ์                                      การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613020355 นางสาว              โชติกา                                            สุวรรณ                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613027267 นางสาว              ณัฐวิกา                                           เทียมโพธิ์                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613076851 นางสาว              กชพร                                              ขุนประจง                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613102829 นาย                 จักรกริช                                          หมู่ดี                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613155363 นางสาว              กรกนก                                             มั่นคง                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613076785 นางสาว              คันธมาลี                                          ศรีคิรินทร์                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613155398 นางสาว              ธิดารัตน์                                         คูณผล                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613024135 นางสาว              นนทนัดดา                                          สอดสี                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613024089 นางสาว              มุกระวี                                           เครือทอง                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      
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613152897 นาย                 ธีรศักดิ์                                         ฤทธิ์สนธ์                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613105937 นางสาว              กชกร                                              หาญมานบ                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613109735 นางสาว              ธนาภา                                             แป้นเอม                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613124491 นาย                 ภานุพงค์                                          กลิ่นทอง                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613002112 นางสาว              ญาณัจฉรา                                          ละออประเสริฐสุข                                   การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613144175 นาย                 เพชร                                              นาควิเชียร                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613003795 นาย                 นฤพล                                              จงสอน                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613002080 นางสาว              อาทิตยา                                           กลั่นกลิ่น                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613096292 นางสาว              พาขวัญ                                            จันทร์เด่นแสง                                     การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613027175 นางสาว              เกวลิน                                            ชุมพีรพงษ์                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613017220 นางสาว              ชญาน์ทิพย์                                        วงษ์สมัย                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613097575 นางสาว              นฤมล                                              เหงขุนทด                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613009911 นางสาว              ลันลนา                                            รัตนวงศ์                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613007577 นางสาว              สุธิดา                                            สถิตพรอํานวย                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613088335 นางสาว              บัณฑิตา                                           เป้านา                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613074173 นางสาว              สุธินี                                            ระสารักษ์                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613009214 นางสาว              ราตรี                                             น้อยแน่ง                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613108051 นางสาว              จุภาภรณ์                                          ยอดทอง                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613043003 นางสาว              ภัทรชนก                                           เเข่งเพ็ญเเข                                      การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613077122 นางสาว              เสาวลักษณ์                                        พารา                                              การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613125226 นางสาว              อริสา                                             จําพรต                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613109932 นาย                 ธนากร                                             กิ่งชา                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613000355 นางสาว              จิราภรณ์                                          พิญญะคุณ                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613162294 นางสาว              ยลรดี                                             วิลัย                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613093089 นางสาว              เบ็ญจมาพร                                         คงช่วย                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613095794 นางสาว              กนกภรณ์                                           พิณสุวรรณ                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      
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613151463 นางสาว              ศิริลักษณ์                                        ใจจร                                              การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613005565 นางสาว              รัตนพร                                            หอมดี                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613003306 นาย                 ศาศวัต                                            ไพชยนต์ฤทธา                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613088988 นางสาว              นภาพร                                             มั่งมี                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613018314 นางสาว              โอบอ้อม                                           กลับมาอนุรักษ์                                    การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613084592 นาย                 หิรัญ                                             เศวตจันฤกษ์                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613023186 นางสาว              นันท์นภัส                                         หอกคํา                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613079166 นางสาว              ธัญวรัตน์                                         พนาทองพาพร                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613096863 นาย                 บุคอรี                                            หิเล                                              การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613132336 นางสาว              เกวลิน                                            นวลเกษม                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613088863 นาย                 เดชชัย                                            ลีลาขจรจิต                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613093756 นาย                 วรรณชัย                                           เชื้อบัวขาว                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613086135 นาย                 สรวิชญ์                                           จําปากะนันท์                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613110531 นางสาว              นฤภร                                              เอมสัมฤทธิ์                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613004294 นาย                 นันท์ธิวัฒน์                                      กนกพัฒน์                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613134411 นาย                 มูฮัมหมัด                                         การียา                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613083186 นาย                 ณัฐภัทร                                           สกนธ์ธัญลักษณ์                                    การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613090093 นาย                 ดนุชภร                                            เสนาอาจ                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613094597 นาย                 บัณฑร                                             สีวิใจ                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613109381 นางสาว              จิราภา                                            คงทรัพย์เกษม                                      การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613100064 นางสาว              เอมวิกา                                           มั่นทองคํา                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613000953 นางสาว              ณฐิตา                                             อิ่มใจ                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613016095 นางสาว              ธัญสินี                                           สอนสนาม                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613147896 นาย                 ธีรภัทร์                                          ชลอชล                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613085065 นางสาว              จิตริน                                            หาญเสมอ                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613056582 นาย                 ณัฐศิษย์                                          โพธิจันทร์                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      
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613012007 นางสาว              ประภาศรี                                          อันบุรี                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613005628 นาย                 ศุภณัฐ                                            พินิจพรอนันต์                                     การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613015064 นางสาว              ชลธิชา                                            ยืนยง                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613083041 นาย                 พงศ์พิสุทธิ์                                      ศรีอยูยงค์                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613122910 นางสาว              อรอนงค์                                           ทะนี                                              การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613043506 นางสาว              กรรณิกา                                           บริบาลสิน                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613002057 นางสาว              จิราพร                                            นาคทั่ง                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613005693 นาย                 อัฐชัย                                            แซ่ภู่                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613113471 นางสาว              เมธากานต์                                         บ่ายเที่ยง                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613003284 นาย                 สิรวิชญ์                                          ประวาลศิลป์                                       การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613000101 นางสาว              สุกัญญา                                           พงษ์จิตภักดี                                      การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613022002 นางสาว              จิตรสินี                                          มาตรัส                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613054762 นางสาว              ชมพูนุช                                           เข็มแดง                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613143074 นางสาว              อรัญญา                                            มิ่งใจเย็น                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613111086 นาย                 วีรศักดิ์                                         พรมสวัสดิ์                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613023804 นางสาว              ณัฐวีณ์                                           พจน์ชพรกุล                                        การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613143868 นางสาว              ศิริลักษณ์                                        ปะลิตะวา                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613135138 นางสาว              ศิริลักษณ์                                        มีศิลป์                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613138721 นางสาว              โสภิดา                                            ยอดยศ                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613155681 นาย                 ภากร                                              วังกุ่ม                                           การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613012283 นาย                 กษิดิศ                                            ได้สุข                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613012739 นางสาว              พริ้มแพรว                                         ภักดีพงษ์                                         การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613142758 นางสาว              รัตนาพร                                           ทองคํา                                             การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613055513 นางสาว              สุปรียา                                           แสงเดือน                                          การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613036543 นางสาว              กัลยาณี                                           สมสีดา                                            การเงิน (4 ปี ภาคปกติ)                                                      

613020640 นาย                 สรภพ                                              กาญจนชัยรัตน์                                     การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             
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613051911 นางสาว              นิรดา                                             สําโรงแสง                                          การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613025735 นางสาว              คณาหงส์                                           วงษ์กฤษ                                           การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613020948 นางสาว              พนิดา                                             เสือสุ่ม                                          การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613093756 นาย                 วรรณชัย                                           เชื้อบัวขาว                                       การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613009253 นาย                 วรวิทย์                                           ลิมสัมพันธ์เจริญ                                  การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613009340 นางสาว              บุณยานุช                                          อันทะลัย                                          การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613127851 นาย                 มานะ                                              รังสิพานิช                                        การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613053526 นาย                 ณัฐวัฒน์                                          เต๊ะหิรัญ                                         การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613074173 นางสาว              สุธินี                                            ระสารักษ์                                         การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613104500 นางสาว              ปรียาภรณ์                                         ใต้สําโรง                                          การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613025293 นาย                 องศา                                              ไทยโสภา                                           การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613154077 นางสาว              กรกนก                                             กันไพเราะห์                                       การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613086539 นาย                 ปัญญาพงษ์                                         คงเอียด                                           การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613058785 นาย                 ภาวิต                                             ศรัทธานนท์กุล                                     การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613086135 นาย                 สรวิชญ์                                           จําปากะนันท์                                       การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613153089 นาย                 ปาล์ม                                             บางยี่ขัน                                         การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613060870 นางสาว              อมลวรรณ                                           ทองช้อย                                           การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613085940 นางสาว              เบญญาพร                                           พ่วงจารีย์                                        การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613153394 นางสาว              กนกวรรณ                                           ลุนพัฒน์                                          การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613155641 นางสาว              ปวันรัตน์                                         ทาทิพย์                                           การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613099474 นางสาว              พรรณลักษณ์                                        รักษ์แสงสว่าง                                     การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613001876 นาย                 องอาจ                                             เผือกยิ้ม                                         การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613132336 นางสาว              เกวลิน                                            นวลเกษม                                           การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613082134 นาย                 วีรภัทร                                           ยานนาวา                                           การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613114642 นางสาว              ธิดารัตน์                                         ก้องเวหา                                          การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             

613006001 นางสาว              สุทธิมา                                           บัวคลี่                                           การเงิน-เศรษฐศาสตร์ดิจิทัล (4 ปี ภาคปกติ)                             
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613152252 นางสาว              ปวีณา                                             กีทา                                              ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613144488 นางสาว              จินดารัตน์                                        เปล่งขํา                                           ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613019963 นางสาว              วีรยา                                             กลัญชัย                                           ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613102824 นาย                 ศรายุทธ                                           สุนทรปาน                                          ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613026407 นางสาว              วชิราภรณ์                                         ภูนาเงิน                                          ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613044806 นางสาว              ชลธิชา                                            นาคศาลา                                           ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613125347 นาย                 สรัลธร                                            คําเจริญ                                           ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613091982 นาย                 สุทธิพงษ์                                         วรรโณภาส                                          ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613112589 นางสาว              อัจจิมา                                           โพธิ์ทับทิม                                       ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613111136 นางสาว              ปวีณา                                             สมอนา                                             ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613025293 นาย                 องศา                                              ไทยโสภา                                           ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613095466 นางสาว              ณัฐริกา                                           สีใส                                              ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613143736 นางสาว              กุลนิษฐ์                                          เนียมสังข์                                        ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613051172 นาย                 ภูริพงศ์                                          ชิ้นฮะง้อ                                         ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613009027 นางสาว              เพ็ญลักษณ์                                        จงมหวิญญู                                         ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613009787 นางสาว              จริยา                                             แตงพุ่มทอง                                        ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613028834 นางสาว              วรางคณา                                           สําเนียงล้ํา                                        ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613116652 นางสาว              สัตตกมล                                           เพ็ชรรัตน์                                        ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613095564 นาย                 วสุ                                               กุลวรานิธิ                                        ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613146679 นางสาว              ภัทรนันท์                                         ดิษฐนิล                                           ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613113357 นางสาว              วรนิต                                             อาจมูลตรี                                         ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613081764 นางสาว              วิภาดา                                            โสมูล                                             ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613005584 นางสาว              ชุดาภรณ์                                          กฤษแก้ว                                           ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613154543 นางสาว              ชลดาณี                                            ชมบุญ                                             ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613057290 นาย                 ธนภัทร                                            เวียงนนท์                                         ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613127851 นาย                 มานะ                                              รังสิพานิช                                        ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        
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613001690 นางสาว              ศรัญพักตร์                                        รัตนเดช                                           ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613156564 นาย                 ธณรัชก์                                           กระจ่างยุทธ์                                      ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613089727 นางสาว              ฐิติพร                                            พงษ์ทรัพย์                                        ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613146753 นางสาว              แพรวา                                             จงสถิตย์กุล                                       ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613060654 นางสาว              นฤภร                                              แสงสาตรา                                          ภาษาอังกฤษธุรกิจ( 4 ปี ภาคปกติ)                                        

613011322 นาย                 ธนาธิป                                            ดาศรี                                             ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613001669 นาย                 สุภัคชัย                                          สรรเสริญประภา                                     ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613130377 นาย                 ศุภเกียรติ์                                       เลิศสิริสิน                                       ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613050223 นาย                 วรเมธ                                             ใจกว้าง                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613030320 นาย                 รัชชานนท์                                         ณีรอด                                             ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613062131 นางสาว              ปุญญิศา                                           สลายแผ้ว                                          ระบบสารสนเทศ (คอมพวิเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613036905 นาย                 รณพร                                              อวิรุทธมรรค                                       ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613056330 นาย                 ศุภวัฒน์                                          วุฒิภัทราภิวัฒน์                                  ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613011903 นางสาว              อภิญญา                                            อุ่นลี                                            ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613085712 นาย                 จิรายุทธ                                          สวัสดี                                            ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613111086 นาย                 วีรศักดิ์                                         พรมสวัสดิ์                                        ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613086291 นาย                 กฤตพงศ์                                           คงสตรี                                            ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613002604 นาย                 ภควัต                                             ธนไพศาลกิจ                                        ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613147896 นาย                 ธีรภัทร์                                          ชลอชล                                             ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613113388 นาย                 วีรวัฒน์                                          วากยะบรรณ์                                        ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613041255 นางสาว              กฤตพร                                             หมื่นพันธ์                                        ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613106456 นาย                 พีระพัฒน์                                         ศรีอาวุธ                                          ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613142430 นาย                 นราวิชญ์                                          ทิพสุภา                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613139345 นาย                 จตุพร                                             แจ่มดวง                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613061726 นางสาว              ปัทมาพร                                           โป๊ะประนม                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613069178 นาย                 วุฒินันท์                                         ชอบการนา                                          ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        
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613095816 นาย                 ยศภัทร                                            ขันทอง                                            ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613075301 นาย                 ธีวรัตน์                                          จอกทองอ่อน                                        ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613163448 นาย                 เมธัส                                             พลรัตนมงคล                                        ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613094597 นาย                 บัณฑร                                             สีวิใจ                                            ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613061576 นาย                 เกรียงไกร                                         รุ่งเรือง                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613022429 นาย                 กลวัชร                                            กอบสมบัติ                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613003438 นาย                 ณภัทร                                             ขาวละออ                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613138214 นาย                 สหรัฐ                                             ดวงละออ                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613159123 นาย                 กชกาญจ์                                           ตระกูลเพียรกิจ                                    ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613092359 นาย                 พุฒิพงศ์                                          พวงประเสริฐ                                       ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613056227 นางสาว              วรรณษา                                            ยิ้มแฉล้ม                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613011053 นาย                 วิชญ์พล                                           ศิริสวัสดิ์                                       ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613012769 นางสาว              จินตหรา                                           ไชยเพชร                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613009611 นาย                 กันตวัฒน์                                         พลายแก้ว                                          ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613086918 นาย                 อภิชัย                                            แก้วกันดา                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613034742 นาย                 สิรวิชญ์                                          แสงประสิทธิ์                                      ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613037146 นาย                 สิรวิชญ์                                          สัทธรรมนุวงศ์                                     ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613085236 นางสาว              วริศรา                                            ชาจันดี                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613122985 นาย                 ณัฐพงษ์                                           อุบลธชาติ                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613056066 นาย                 ณัฐพัชร์                                          ภักดีทวีวัฒน์                                     ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613027132 นางสาว              กนกพร                                             รักดี                                             ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613152252 นางสาว              ปวีณา                                             กีทา                                              ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613000548 นาย                 อิทธิชัย                                          ชพานนท์                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613001138 นางสาว              นิชดา                                             ทองมาอิ่ม                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613083186 นาย                 ณัฐภัทร                                           สกนธ์ธัญลักษณ์                                    ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613090902 นาย                 อภิเศรษฐ์                                         จั่นจํารูญ                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        
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613094784 นาย                 ณัฐวุฒิ                                           รุ่งเรืองแจ่ม                                     ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613155007 นาย                 อธิพงศ์                                           โชติกุล                                           ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613127851 นาย                 มานะ                                              รังสิพานิช                                        ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613018920 นาย                 ธนดล                                              อังกุรวิโรจน์                                     ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613029871 นาย                 วสุวัต                                            ทองใบ                                             ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613086702 นาย                 พงศธร                                             หมั่นนิ่ม                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613029698 นาย                 วายุ                                              เบ้าพิมสา                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613123251 นางสาว              ธนวรรณ                                            ธนรรฆากร                                          ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613093756 นาย                 วรรณชัย                                           เชื้อบัวขาว                                       ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613035282 นาย                 ธนายุต                                            ศรีตะวัน                                          ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613084428 นาย                 นพดนัย                                            พงษ์คํา                                            ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613146957 นาย                 ชนาศักดิ์                                         ชูนุช                                             ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613004779 นาย                 การกฤศ                                            ธัมนุวัติ                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613014264 นางสาว              วิมลรัตน์                                         จะนะบูรณ์                                         ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613032531 นาย                 ธีร์ดนัย                                          เรืองพิชชารัตน์                                   ระบบสารสนเทศ (คอมพิวเตอร์) (4 ปี ภาคปกติ)                        

613032782 นาย                 อธิบดี                                            วงศ์เกษม                                          ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613056545 นางสาว              ภัทรสุดา                                          สามนคร                                            ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613085752 นางสาว              ทิยาพร                                            วิโทจิตร                                          ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613147853 นางสาว              ปรารถนา                                           พูนศรี                                            ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613041426 นางสาว              วรปรัชญ์                                          มีใจเย็น                                          ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613142810 นางสาว              นริศรา                                            คําผาสุข                                           ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613126968 นาย                 ธนกานต์                                           บุญเลิศ                                           ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613115095 นางสาว              ธนัชพรปิ่นก้อน                                                                                      ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613157452 นางสาว              จริยาพร                                           เครือมาศ                                          ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613042989 นางสาว              ฟาฏิณ                                             นะมิ                                              ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613127851 นาย                 มานะ                                              รังสิพานิช                                        ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     
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613022002 นางสาว              จิตรสินี                                          มาตรัส                                            ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613077589 นางสาว              กัลยรักษ์                                         เอื้ออนันต์ชัย                                    ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (4 ปี ภาคสมทบ)     

613138555 นาย                 ภาคภูมิ                                           ชมภู                                              วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)                          

613013488 นาย                 ฐิติวัฒน์                                         เครือสีดา                                         วิศวกรรมเครื่องกล - เครื่องกล (5 ปี ภาคปกติ)                          

613017286 นางสาว              เปมิกา                                            พุ่มช่วย                                          วิศวกรรมเครื่องกล - อุตสาหการ (5 ปี ภาคปกติ)                       

613000633 นาย                 ธนกฤต                                             ดีจริยา                                           วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากําลัง (5 ปี ภาคปกติ)                            

613152281 นาย                 เมธาวิน                                           มีชํานาญ                                           วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากําลัง (5 ปี ภาคปกติ)                            

613062071 นาย                 ไพโรจน์                                           คชเถื่อน                                          วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากําลัง (5 ปี ภาคปกติ)                            

613028427 นาย                 นราทร                                             คําหอม                                             วิศวกรรมไฟฟ้า - ไฟฟ้ากําลัง (5 ปี ภาคปกติ)                            

613010585 นางสาว              จุฑามาศ                                           รัสมี                                             วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)                          

613086918 นาย                 อภิชัย                                            แก้วกันดา                                         วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)                          

613008694 นาย                 รชต                                               โตสมบุญ                                           วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)                          

613152956 นาย                 รชานนท์                                           บุญมานุช                                          วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)                          

613146957 นาย                 ชนาศักดิ์                                         ชูนุช                                             วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)                          

613090827 นาย                 กีรติ                                             ขวัญเรือน                                         วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์ (5 ปี ภาคปกติ)                          

613144385 นาย                 วีรภัฎ                                            เพชรศิริ                                          วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี ภาคปกติ)   

613151692 นาย                 พงศกร                                             เม้ยชม                                            วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี ภาคปกติ)   

613013714 นาย                 สหัสวรรษ                                          เดชากร                                            วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี ภาคปกติ)   

613139541 นางสาว              สิริญญา                                           ดวงดาว                                            เทคโนโลยีเสื้อผ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                           

613116486 นางสาว              ณัฐจีรา                                           ถิระถาวรทรัพย์                                    เทคโนโลยีเสื้อผ้า (4 ปี ภาคปกติ)                                           

613005119 นางสาว              ปวริศา                                            ปานแก้ว                                           ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613005580 นางสาว              ณัฐธิดา                                           เกิดศิริ                                          ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613038938 นางสาว              ชลัญดา                                            ชัยประสิทธิ์                                      ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น
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613001283 นาย                 วุฒิชัย                                           วิฑิตวิริยะกุล                                    ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613062525 นางสาว              ธัญญารักษ์                                        นวลอนันต์                                         ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613037045 นางสาว              รัตตการ                                           การดี                                             ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613010494 นางสาว              กัญจนา                                            อินทร์อ่ํา                                         ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613157802 นาย                 สุวัฒน์                                           กาญจนเจริญนนท์                                    ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613128816 นางสาว              เอมวลี                                            อนุปราการ                                         ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613102576 นางสาว              มาริสา                                            ศศิธร                                             ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613051659 นางสาว              มนัสวัลย์                                         คําศรี                                             ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613005090 นาย                 สมพร                                              แสงหิรัญ                                          ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613116486 นางสาว              ณัฐจีรา                                           ถิระถาวรทรัพย์                                    ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613104413 นางสาว              ณิณรญา                                            เทาอัด                                            ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613013995 นาย                 เทพพิทักษ์                                        เจริญทัพ                                          ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613127449 นางสาว              ปวีณา                                             ขุริดี                                            ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613128377 นางสาว              อนัญญา                                            จําปาดะ                                            ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613145976 นางสาว              มินทร์ประภา                                       จันทร์เพชร                                        ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613097803 นางสาว              สรัสตี                                            หับหยู่โส๊ะ                                       ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613017732 นาย                 กรวิชญ์                                           สัตยพันธุ์                                        ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613015438 นางสาว              ดวงกมล                                            โกศลจิตมนตรี                                      ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613084592 นาย                 หิรัญ                                             เศวตจันฤกษ์                                       ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613152647 นางสาว              กนกพร                                             เอียดทวี                                          ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613081463 นางสาว              อัญชลิกา                                          ฤทธิ์แดง                                          ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613037468 นางสาว              มานิตา                                            วิภาสธวัช                                         ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613011608 นางสาว              จุฑามาศ                                           คุ้มประดิษฐ                                       ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                

613005609 นาย                 ธนกฤต                                             ฉัตรหลวง                                          ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613107267 นาย                 ชานนท์                                            สุรินทร์วงค์                                      ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613088116 นาย                 ธนชาติ                                            มาหา                                              ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613085307 นางสาว              นริศรา                                            เลาหธนาคม                                         ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613145976 นางสาว              มินทร์ประภา                                       จันทร์เพชร                                        ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613107363 นาย                 อัมรินทร์                                         กอบแก้ว                                           ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613087458 นาย                 นนทกร                                             บุญศรี                                            ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613156108 นาย                 สุธี                                              ปัญญาเจริญธรรม                                    ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613105708 นาย                 พีรณัฐ                                            สุขก่ํา                                            ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613107158 นาย                 นันทวัฒน์                                         สังข์เย็น                                         ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613108171 นาย                 เฉลิมศักดิ์                                       อินแดง                                            ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613045187 นางสาว              ศิริกัญญาภัค                                      ศิริโยธา                                          ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613008167 นางสาว              อัจฉรา                                            โคกเครือ                                          นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613058713 นางสาว              สุชาดา                                            สีพิมพ์                                           นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613160233 นางสาว              ปาลิตา                                            ภูมิชูชิต                                         นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613162062 นางสาว              ภัทรสุดา                                          ระวิเวช                                           นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613141898 นางสาว              น้ําฝน                                             ประวันโน                                          นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613062500 นางสาว              อรปรียา                                           ด้นประดิษฐ                                        นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613078800 นางสาว              ฐิติกาญจน์                                        เกศทิน                                            นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613128925 นาย                 ณัฐพัชร์                                          ระดาบุตร                                          นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613077374 นางสาว              เมธาวี                                            จันทพรึก                                          นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ (4 ปี ภาคปกติ)                          

613128580 นางสาว              พิมพ์ลภัส                                         เผือกขาว                                          ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613152304 นาย                 พินะชัย                                           ศรีชนะ                                            ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613145976 นางสาว              มินทร์ประภา                                       จันทร์เพชร                                        ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613081463 นางสาว              อัญชลิกา                                          ฤทธิ์แดง                                          ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613019416 นางสาว              ณัฎฐณิชา                                          มีอ่อง                                            ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613009020 นางสาว              นงลักษณ์                                          พลโลม                                             ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613005580 นางสาว              ณัฐธิดา                                           เกิดศิริ                                          ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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613028832 นางสาว              ระพีพรรณ                                          กลิ้งรัมย์                                        ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613128816 นางสาว              เอมวลี                                            อนุปราการ                                         ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613153162 นางสาว              ออยนภา                                            นาเสถียร                                          ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613006118 นางสาว              มนสิการ                                           บุญช่วย                                           ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613002270 นางสาว              ธนัชพร                                            เกิดประทุม                                        ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613005866 นางสาว              หทัยชนก                                           ชุนลิ้ม                                           ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613099070 นางสาว              กานต์ธิดา                                         นิ่มยังดี                                         ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613144477 นางสาว              สิริรัตน์                                         ชูดํา                                              ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613088057 นางสาว              ยุทิดา                                            ศรีวะรมณ์                                         ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613085432 นาย                 ปัณณทัต                                           นาทอง                                             ออกแบบแฟชั่นผ้าและเครื่องแต่งกาย (4 ปี ภาคปกติ)                  

613145784 นาย                 ธนภัทร                                            กิตติวิริยะวงษ์                                   อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613158592 นางสาว              ณัฐรัตน์                                          สารสวัสดิ์                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613151471 นางสาว              ใจพักตร์                                           อุดรสาร                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613156469 นางสาว              ชมภูนุช                                           เชียรโคกกรวด                                      อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613001996 นางสาว              อรพินท์                                           ดงกลาง                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613027817 นางสาว              มณียา                                             พรหมมานะ                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613023189 นางสาว              ณัฐชนุตต์                                         ภูชาญ                                             อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613113453 นางสาว              ปุญชรัสมิ์                                        จําปาเงิน                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613110482 นางสาว              เกศกนก                                            เจริญผล                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613098371 นางสาว              ชนิดา                                             ศิริเนตร                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613148469 นาย                 พศิน                                              จาดศรี                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613157603 นางสาว              พิมพ์ลภัส                                         กุลไธสง                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613004873 นาย                 ชัชพล                                             สังข์ผ่องใส                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613005407 นางสาว              กมลรัตน์                                          ถิ่นระยะ                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613148054 นางสาว              กมลพัชร                                           กันอรุณ                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613007470 นางสาว              วิไลลักษณ์                                        กันภัย                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    
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613062703 นาย                 ภูริชภัทร์                                        วงษ์มณีวรรณ                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613100492 นาย                 ภาคินทร์                                          พวงเล็ก                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613124694 นาย                 ภูริชภัทร์                                        วงษ์มณีวรรณ                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613085444 นาย                 อภิศิษฏ์                                          พลัดโชติวงศ์                                      อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613110566 นางสาว              ใกล้รุ่ง                                          มีสั้น                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613126995 นาย                 วิทิต                                             พุ่มไสว                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613146182 นางสาว              สรุตา                                             อุรีภาศ                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613005468 นางสาว              พรรณภา                                            เทพเวียงเหนือ                                     อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613098658 นางสาว              ปิ่นรัตน์                                         นิยมสมุทรานนท์                                    อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613111136 นางสาว              ปวีณา                                             สมอนา                                             อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613055702 นางสาว              ขัตติยา                                           ขัตติยะราช                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613130297 นางสาว              ปริญญา                                            บัวขาว                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613140396 นางสาว              วลัยพรรณ                                          ทองแสง                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613004757 นาย                 พลวัต                                             จิรธรรมจารี                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613063001 นางสาว              ชนิกา                                             ฤทธิ์นุ่ม                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613040466 ไม่ระบุ             วัลวลี                                            แซ่ลิ้ม                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613046291 นางสาว              ชนากานต์                                          อุทัยวัฒนะ                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613119975 นาย                 ธีระพงษ์                                          เสมคํา                                             อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613083311 นางสาว              นรินทร                                            ศรีเหรา                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613102918 นางสาว              พรพลอย                                            สินทอง                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613025427 นาย                 กฤติธี                                            ชูปาน                                             อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613042671 นาย                 พสิษฐ์                                            ธีรภาพพงศ์                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613011122 นาย                 คมชาญ                                             วณิชหัตถกิจ                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613002525 นางสาว              ณัฐธยา                                            สุวรรณสุข                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613071282 นางสาว              สิรินญา                                           สวรรคทัต                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613073376 นางสาว              ปภาวรินท์                                         ซิ้มประเสริฐ                                      อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    
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613053651 นางสาว              อรัญญา                                            มหาอุตม์                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613103915 นางสาว              ตรีทิพย์                                          น่วมมานพ                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613131521 นางสาว              ปฏิญญา                                            สุขบัญชาชัย                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613006955 นางสาว              หรรษลักษณ์                                        กัณหโพธิ์                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613002073 นางสาว              ธิดา                                              ศรีวารีรัตย์                                      อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613050273 นางสาว              สุพรรณษา                                          ทองเกษม                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613007518 นางสาว              ปวรรัตน์                                          จันทร์สุข                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613059527 นางสาว              เขมมิสรา                                          อนันต์วัจนรัตน์                                   อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613059871 นางสาว              พิมพ์ชนก                                          ลียะกิตติพร                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613037429 นางสาว              กชกร                                              ยศศิริ                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613081211 นาย                 กฤตบุญ                                            ทองแท้                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613148228 นางสาว              ธัญยธรณ์                                          แสวงรู้                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613115727 นาย                 วุฒิปัญญา                                         พงศ์วิญญู                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613016045 นางสาว              สิโรธร                                            สมุทวานิช                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613003120 นางสาว              สมฤดี                                             คุมมงคล                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613041643 นางสาว              วรัญญา                                            บุญประสพ                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613041086 นางสาว              ยลดา                                              กุลจันทร์                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613094291 นางสาว              กรรณิการ์                                         จันทร์นวน                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613007795 นาย                 คเณศ                                              ตั้งกิจวานิชกุล                                   อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613053174 นางสาว              ชฎาภรณ์                                           สมวัลย์                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613037563 นางสาว              รัชฎาพร                                           วงศ์ไชย                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613038834 นางสาว              วิมลวรรณ                                          เม็งไธสง                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613007679 นางสาว              ปทุมรัตน์                                         อ่อนจันทร์                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613015180 นางสาว              อฐิติยา                                           ธรมธัช                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613083093 นาย                 ณัฐวุฒิ                                           ชูบุบผา                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613022143 นาย                 สหภาพ                                             โทบุตร                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    



รหัสผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสุล สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

613147532 นาย                 ประกาศิต                                          โพธิรัชต์                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613008639 นางสาว              พีรภัฎ                                            แก้วเบี่ยง                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613057863 นางสาว              สุวัจนีย์                                         ศรีแก้ว                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613058282 นางสาว              ฐิติกา                                            บุญมา                                             อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613090407 นางสาว              กุลยา                                             วงษ์เอก                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613102920 นางสาว              ศิริลักษณ์                                        พิมพบุตร                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613027916 นางสาว              นภัสสร                                            ทนุพงศ์ไพศาล                                      อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613096151 นางสาว              อรพรรณ                                            ศิริสุขชัยถาวร                                    อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613095406 นางสาว              ชวัลรัตน์                                         สุวรรณฤทธิ์                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613017941 นางสาว              กนกพร                                             นิโรจน์                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613003480 นาย                 ไตรเทพ                                            เพ็งโต                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613026506 นาย                 จิระวัฒน์                                         โรจนพงษ์มณี                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613090718 นางสาว              ณัฐณิชา                                           เชียงสิน                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613020134 นางสาว              พิมพ์ทอง                                          วงศ์คํา                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613131817 นาย                 ปัฐรัตน์                                          มหานาม                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613051913 นางสาว              รัตนพร                                            ระบาล                                             อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613135893 นาย                 ประเสริฐ                                          ม่วงมัน                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613133750 นาย                 อรัญชัย                                           ตริยมงคลรัตน์                                     อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613154447 นางสาว              กรรธิดา                                           ชัยชะนะ                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613148876 นาย                 สหัสวรรษ                                          ไพรี                                              อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613085116 นางสาว              ฐิติรัตน์                                         รุ่งเจริญ                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613058497 นางสาว              กุลภัทร                                           พัฒนศึกษา                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613019383 นางสาว              โยษิตา                                            รางวัล                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613032173 นาย                 พรรษรัฐ                                           โชติกเดชาณรงค์                                    อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613108112 นางสาว              ชุตินันท์                                         ท่วมกระโทก                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613000635 นางสาว              ธัญชนก                                            สถาพรอุดมเลิศ                                     อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    
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613002505 นางสาว              วราพร                                             ระจิตดํารงค์                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613027765 นางสาว              รินรดา                                            อมรทศพรพงศ์                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613022734 นางสาว              มนต์นภา                                           ผันอากาศ                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613033684 นางสาว              สุพิชชา                                           น้อยอยู่นิตย์                                     อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613156282 นางสาว              จิรัชญา                                           หิรัญสถิต                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613000726 นาย                 กิตติทัต                                          ปัญญาสิงห์                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613071630 นางสาว              ศรัญญา                                            แสงฟ้า                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613137041 นาย                 ภาณุวัฒน์                                         กาญจนสิงห์                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613061352 นางสาว              มีสุข                                             ศรีเอก                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613002707 นางสาว              กิตตินภา                                          ขูทก                                              อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613134202 นางสาว              ทิพวัลย์                                          สุรัญญาพฤติ                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613116283 นาย                 วรพัฒน์                                           ทักษิณาภินันท์                                    อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613125585 นางสาว              ปัณณพร                                            มีเครือ                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613096512 นางสาว              สโรชา                                             ชัยศาสตร์                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613103305 นาย                 ธนยศ                                              ไชยธรรมเดช                                        อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613086438 นาย                 ศุภฤกษ์                                           ฮุยจง                                             อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613042616 นางสาว              ศิริลักษณ์                                        ยิ่งประเสริฐ                                      อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613002319 นางสาว              อารยา                                             ความมณี                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613084332 นางสาว              นริศราพร                                          สมัย                                              อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613035610 นาย                 ธนาวุฒิ                                           จงรักษ์                                           อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613098562 นางสาว              โชติกา                                            วรคุณาลัย                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613060954 นาย                 ไตรภพ                                             ถันอุปถัมภ์                                       อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613162889 นางสาว              กัลยรัตน์                                         หนูกอง                                            อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613035356 นางสาว              ปรวรรณ                                            ตุ้งแก้ว                                          อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613002176 นาย                 สรวิศ                                             สิทธิชอบธรรม                                      อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613039132 นางสาว              วาสิตา                                            สกุลเวสสะ                                         อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    
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613018422 นาย                 ธนาธิป                                            อินทร์สวัสดิ์                                     อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613046779 นางสาว              ทัตติญาภรณ์                                       ชํานิ                                              อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613030895 นางสาว              ธนภรณ์                                            จํานงนรินทร์รักษ์                                  อาหารและโภชนาการ (4 ปี ภาคปกติ)                                    

613032173 นาย                 พรรษรัฐ                                           โชติกเดชาณรงค์                                    อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613056976 นางสาว              ณัฐนรี                                            โพธิ์ซัน                                          อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613026506 นาย                 จิระวัฒน์                                         โรจนพงษ์มณี                                       อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613018293 นาย                 ภูรินทร์                                          คชพร                                              อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613001253 นาย                 สิทธิรักษ์                                        กุลสิทธิวงศ์                                      อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613094376 นาย                 สุทธิพงษ์                                         นุ่นวิเชียร                                       อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613059688 นางสาว              ศศธร                                              บุญธรรม                                           อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613027837 นางสาว              ศรีวรรณ                                           อรุณรัศมี                                         อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613155599 นางสาว              ตรองตาล                                           สระพรหม                                           อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613085906 นางสาว              ขวัญจิรา                                          จันทร์งาม                                         อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613027916 นางสาว              นภัสสร                                            ทนุพงศ์ไพศาล                                      อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613125400 นางสาว              ชาลิสา                                            ศรีแก้ว                                           อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613002176 นาย                 สรวิศ                                             สิทธิชอบธรรม                                      อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613088478 นาย                 นาย                                               ชินวุฒิ บุญรังษี                                  อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613028545 นางสาว              พิมพ์สุดา                                         เยี่ยมพานิช                                       อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613035927 นาย                 ณัฐนัย                                            สราญภูมิเดช                                       อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613094801 นางสาว              พิชญานิน                                          จอนมา                                             อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613131817 นาย                 ปัฐรัตน์                                          มหานาม                                            อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613003921 นางสาว              ดวงกมล                                            เอี่ยมคุ้ม                                        อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613112371 นางสาว              ใบเตย                                             ภู่ทอง                                            อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613050370 นาย                 ณัฐชัย                                            เลี้ยงชั่งทอง                                     อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613083093 นาย                 ณัฐวุฒิ                                           ชูบุบผา                                           อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613098009 นางสาว              อัญญาณัฐ                                          พลรักษา                                           อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          
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613164177 นาย                 มงคล                                              รัตนโพธิ์เศรษฐ                                    อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613124959 นางสาว              ลลิตภัทร                                          นุชยงค์                                           อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613109800 นางสาว              นางสาวชาดา                                        แสนยากุล                                          อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613155347 นางสาว              ธมล                                               ยิบประดิษฐ์                                       อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613090166 นาย                 สรชา                                              แสงจิตใส                                          อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613086314 นางสาว              สุนิษา                                            สัตยารัฐ                                          อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613002073 นางสาว              ธิดา                                              ศรีวารีรัตย์                                      อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613138421 นางสาว              หัตถยา                                            บัวขาว                                            อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613069364 นางสาว              กัลยา                                             สารยศ                                             อุตสาหกรรมการบริการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                          

613148469 นาย                 พศิน                                              จาดศรี                                            การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613076617 นางสาว              เบญญาภัทร                                         คําอุดม                                            การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613000726 นาย                 กิตติทัต                                          ปัญญาสิงห์                                        การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613127015 นาย                 จักรพันธ์                                         ศิลป์ประพันธ์                                     การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613155434 นางสาว              นางสาวนิธิพร                                      ขําไชโย                                            การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613144001 นาย                 ธีรภัทร                                           กล่ําปลี                                           การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613003347 นางสาว              นางสาววิมลสิริ                                    นาควิจิตร                                         การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613139143 นางสาว              มณฑิตา                                            สกุลบุญมา                                         การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613011417 นางสาว              เบญจพร                                            ธีรสกุลวงศ์                                       การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613090233 นางสาว              จารุวรรณ                                          ดิษขนาน                                           การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613055783 นางสาว              พรพิชชา                                           ท้วมคร้าม                                         การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613002607 นาย                 ณรัชญ์กร                                          แหยมรักชาติ                                       การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613006969 นางสาว              ภัทรศยา                                           เกตุจรัล                                          การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613148876 นาย                 สหัสวรรษ                                          ไพรี                                              การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613014465 นางสาว              พฤกษา                                             พระอํานวย                                          การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613144293 นาย                 วิทวัส                                            เรียบร้อย                                         การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613122510 นางสาว              น้ําฝน                                             กําจัด                                             การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        
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613108591 นางสาว              นันทมนต์                                          เผ่าสังข์                                         การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613155108 นาย                 ไกรเลิศ                                           ปานดวง                                            การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613077374 นางสาว              เมธาวี                                            จันทพรึก                                          การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613135893 นาย                 ประเสริฐ                                          ม่วงมัน                                           การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613026506 นาย                 จิระวัฒน์                                         โรจนพงษ์มณี                                       การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613008525 นางสาว              วชิรญาณ์                                          วัฒนวิเชียร                                       การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613131817 นาย                 ปัฐรัตน์                                          มหานาม                                            การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613016484 นางสาว              ศิรัชยา                                           วิวรรณ                                            การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613024665 นาย                 สหัสวรรษ                                          ศรีจันทร์                                         การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (4 ปี ภาคปกติ)                        

613042573 นาย                 ธายุกร                                            ฉายแสง                                            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613113131 นางสาว              กุลภัส                                            แสงพลาย                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613110134 นาย                 ศุภณัฐ                                            หอมรื่น                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613026684 นางสาว              ปรียาฉัตร                                         ยมนา                                              วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613143627 นางสาว              สาวิตรี                                           พูลดี                                             วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613085444 นาย                 อภิศิษฏ์                                          พลัดโชติวงศ์                                      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613154112 นาย                 กิตติภพ                                           ภิญโญนันทภพ                                       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613062476 นางสาว              ธมลวรรณ                                           บิลอะหลี                                          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613041591 นางสาว              สโรชา                                             เจริญศิริ                                         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613118990 นาย                 สหัสวรรษ                                          รังษีบุตร                                         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613045227 นาย                 รัชชานนท์                                         เสือวิเชียร                                       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613042331 นางสาว              กัญญาวีร์                                         เลติกุล                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613108337 นาย                 ชานน                                              นากวิกรัย                                         วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613072527 นางสาว              ทิพาภรณ์                                          วีระสัย                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613115913 นางสาว              เจนนิษา                                           เฟื่องชูนุช                                       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613062500 นางสาว              อรปรียา                                           ด้นประดิษฐ                                        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613126995 นาย                 วิทิต                                             พุ่มไสว                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 
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613027817 นางสาว              มณียา                                             พรหมมานะ                                          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613027765 นางสาว              รินรดา                                            อมรทศพรพงศ์                                       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613100492 นาย                 ภาคินทร์                                          พวงเล็ก                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613096245 นางสาว              บุษยมาศ                                           เผือกสม                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613094567 นางสาว              กิตติพร                                           เชิดฉาย                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613043620 นางสาว              นงนภัส                                            พรมมานอก                                          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613093938 นางสาว              กมลวรรณ                                           จงอ่อน                                            วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613018485 นางสาว              สุรีย์พร                                          สิงหนาท                                           วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (4 ปี ภาคปกติ)                 

613156982 นาย                 ชลทิตย์                                           วัดเมือง                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613035185 นางสาว              ชนิดาภา                                           เที่ยงตรง                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613028582 นาย                 ธวัช                                              อะโน                                              เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613110718 นางสาว              เอื้อการย์                                        ชวนเชย                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613020487 นางสาว              ชุติมณฑน์                                         พงศ์พิจิตร                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613100887 นางสาว              พัชรินทร์                                         งิ้วผา                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613117759 นางสาว              ดวงใจ                                             สถิตบุญวิวัฒน์                                    เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613048433 นาย                 พัฒนวัฒน์                                         มาสวัสดิ์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613081299 นางสาว              ญาณิศา                                            สนามชัย                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613097495 นาย                 ณฐวร                                              ศรศรี                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613037667 นางสาว              ภาวินี                                            สาพงษ์เอี่ยม                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613144142 นางสาว              อุไรพร                                            เสนเนียม                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613009170 นาย                 วิษณุกรณ์                                         แสงพรหม                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613107714 นาย                 นายนพวิชญ์                                        เสือแก้ว                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613143444 นาย                 ธีรภัทร                                           จินดาวาณิชกุล                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613151632 นาย                 สิรภพ                                             กลั่นกสิกรณ์                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613156108 นาย                 สุธี                                              ปัญญาเจริญธรรม                                    เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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613154043 นาย                 อานนท์                                            บุญทัน                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613104036 นางสาว              กนกพร                                             กัณหสิงห์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613161234 นาย                 ศุภวิชญ์                                          ทวีสุข                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613004294 นาย                 นันท์ธิวัฒน์                                      กนกพัฒน์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613157660 นาย                 ณัฐนันท์                                          ศรีสุวิทย์วงศ์                                    เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613025822 นาย                 นรวิชญ์                                           สมิตานนท์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613008525 นางสาว              วชิรญาณ์                                          วัฒนวิเชียร                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005397 นาย                 ชัชวาลย์                                          อินทพงษ์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613001053 นาย                 ภูมินทร์                                          เดชเทวัญดํารง                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613026620 นาย                 สุรศักดิ์                                         อ้อยหวาน                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613050370 นาย                 ณัฐชัย                                            เลี้ยงชั่งทอง                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613055316 นาย                 สหรัฐ                                             เนื้อนาบุญ                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613077971 นางสาว              กมลรัตน์                                          แซ่ดา                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613056399 นาย                 สหพัฒน์                                           เยาวศิริวัฒน์                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613091778 นางสาว              ปาณิสรา                                           สุรสุขภูมิ                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613063778 นาย                 ชัชนันท์                                          ดวงศรี                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613023530 นางสาว              กรกนก                                             ผลสวัสดิ์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613090770 นาย                 วรพล                                              จันทนา                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613043382 นาย                 สหัสวรรษ                                          เลิศวัชราภิรมย์                                   เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613103252 นาย                 ธนภัทร                                            รักประพันธ์                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613021652 นาย                 สิทธิกร                                           จันทร์ศรี                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613098985 นาย                 เอื้ออังกูร                                       คูณพันธ์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613032665 นางสาว              สุธินันท์                                         ดุลยวิจักษณ์                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613035637 นางสาว              จิดาภา                                            รอดเรือง                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613018163 นางสาว              นาตาชา                                            แซ่หลิว                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613088512 นางสาว              อินทิรา                                           บุญล้อม                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613092497 นางสาว              ธนัชพร                                            สังข์มาลัย                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005759 นางสาว              ชลดา                                              ภาวนาวิวัฒน์                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613060458 นางสาว              ศศิวรรณ                                           ผดาเวช                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613147121 นาย                 ยุทธนา                                            สังข์เอม                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613144598 นางสาว              นารากร                                            มีบุญสูง                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613124882 นาย                 พัทธดลย์                                          ชุณหพาณิชย์                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613090041 นางสาว              ณัฐชา                                             แซ่โง้ว                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613086597 นาย                 ปฏิพล                                             สุภาพ                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613139410 นางสาว              โสภิตา                                            กล้าแข็ง                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613115727 นาย                 วุฒิปัญญา                                         พงศ์วิญญู                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613048266 นางสาว              ภูรณิศา                                           สุขลักษณ์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613011584 นางสาว              พิริยากร                                          ชุ่มแจ่ม                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613001520 นางสาว              ณัฐธิดา                                           โพนาคา                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613001138 นางสาว              นิชดา                                             ทองมาอิ่ม                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613080446 นาย                 สรวิญญ์                                           แสวงดี                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613049649 นางสาว              กรกนก                                             สมสุข                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613091047 นาย                 วรากรณ์                                           แสนพันธ์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613085077 นางสาว              รินรดา                                            นิสัยกล้า                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613056112 นาย                 สหัสวรรษ                                          กลัดเล็ก                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613024857 นางสาว              ศศินา                                             เสนีเศรษฐ                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613037226 นางสาว              จุฑารัตน์                                         วันดี                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613081217 นาย                 ปารเมศ                                            พลประสิทธิ์                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613050429 นางสาว              วรดา                                              จันทร์ทองม่วง                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613149406 นางสาว              อริศรา                                            สัตย์บุรุษ                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613137300 นาย                 ณัฐพล                                             แพทย์สิทธิ์                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613111514 นาย                 ฐาประพนต์                                         แก้วสีเขียว                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613144001 นาย                 ธีรภัทร                                           กล่ําปลี                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613161387 นางสาว              นฤภร                                              กลัดกลีบ                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613032033 นาย                 วทันยู                                            คําใสขาว                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005105 นาย                 พุฒิพงศ์                                          พลอึ่ง                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613007730 นางสาว              ชนิดาภา                                           แก้วอุดร                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613004721 นาย                 ภควัต                                             สุวรรณศรีสุข                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005727 นางสาว              วรรณรดากร                                         รัตนานิคม                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613002364 นางสาว              พาขวัญ                                            ภักดีนอก                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613057369 นาย                 พีระพงษ์                                          อดุลยฤทธิกุล                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613135227 นาย                 นภาดล                                             พวงพุฒ                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613123494 นาย                 ธนายุทธ                                           สวารักษ์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613034629 นางสาว              นภัสกร                                            ฝอยทอง                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613148469 นาย                 พศิน                                              จาดศรี                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005720 นางสาว              ฤทัยวัลย์                                         เจริญสุข                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613003597 นางสาว              ปนัดดา                                            ดีเลิศ                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613004748 นางสาว              ธัญญ์พิชชา                                        อัศวธนเดชารัตน์                                   เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613092927 นางสาว              ชมพูนุท                                           ชุ่มชาติ                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613092153 นาย                 ประภัทร์                                          ธรรมประพาศ                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613089009 นางสาว              จันทร์เพ็ญ                                        บุญธรรม                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613054762 นางสาว              ชมพูนุช                                           เข็มแดง                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613028932 นางสาว              ศันสนา                                            กิติชัยวัฒน์                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613032218 นาย                 จักรินทร์                                         พรหมมา                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613018659 นาย                 ปฏิพล                                             ผดุงเกียรติไพศาล                                  เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613106687 นาย                 พงศกร                                             ปานกลิ่น                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613086112 นางสาว              ลลิตา                                             ใจแก้ว                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613057473 นาย                 ธนายุทธ                                           แย้มยุคลธร                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613144248 นาย                 ธวัชชัย                                           ศรีมาศ                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005716 นาย                 สหัสวรรษ                                          นนทะเสน                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613150936 นางสาว              ภาวิตา                                            เหมือนวงษ์                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613041031 นางสาว              วิริญจ์                                           ศุภพิมล                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613143751 นางสาว              ฉัฐวีณ์                                           จิตต์รัตนอาภา                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613063360 นางสาว              ศิริลักษณ์                                        กลิ่นบุญ                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613090253 นางสาว              น้ําฝน                                             สิทธิชัย                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613152909 นาย                 ธีรภัทร                                           กลั่นกสิกรณ์                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005618 นาย                 กรวิชญ์                                           ภูครองทุ่ง                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613109381 นางสาว              จิราภา                                            คงทรัพย์เกษม                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613056659 นางสาว              บัญทิตา                                           จีนดอน                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613132470 นาย                 กิติศักดิ์                                        ไชยเชษฐ์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613142448 นาย                 จิรัฏฐ์                                           ท้วมหลํา                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613003922 นาย                 ธนวัฒน์                                           จิตรีรมณ์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613030230 นางสาว              กุลธิดา                                           วอทสัน                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613044694 นางสาว              เอมม่า                                            มหัทธนิน                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613003738 นางสาว              ปิยวรรณ                                           จันทเขต                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613156238 นางสาว              กิรณา                                             ทองมี                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613049113 นาย                 ชินพัฒน์                                          รัตนสุวรรณ                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613021136 นางสาว              ธัญญารัตน์                                        พานศรี                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005903 นาย                 อัมรินทร์                                         ภมรพล                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613035085 นาย                 ภาสุ                                              ไสยสุวรรณ                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613149393 นางสาว              วณิชชา                                            ลิมปนสถิตพร                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613099522 นางสาว              พรสิตา                                            ชิยานนท์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613089826 นางสาว              โสพณา                                             ตันสุขเติม                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613146852 นาย                 สรวิศ                                             คุ้มผล                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613016045 นางสาว              สิโรธร                                            สมุทวานิช                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613060721 นาย                 เมธานนท์                                          ไข่นิล                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613074657 นางสาว              พิมพิศา                                           มหันตปัญญ์                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613089167 นาย                 ธนโชติ                                            สกุลจริยเลิศ                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613085998 นาย                 นันทวุฒิ                                          จิตรนภาวงศ์                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613060870 นางสาว              อมลวรรณ                                           ทองช้อย                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613007795 นาย                 คเณศ                                              ตั้งกิจวานิชกุล                                   เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613102659 นาย                 ตรัยวีร์                                          ภัทรปวินท์กุล                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613030607 นางสาว              น้ําฝน                                             แซ่เจี่ย                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613055841 นาย                 ภานุวัฒน์                                         ไพรเผือก                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613053443 นาย                 ณัฐพล                                             สารเสวก                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613090743 นาย                 รัชพล                                             อ่อนในชาติ                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613024182 นางสาว              สุนันญา                                           หวังเชย                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613027617 นางสาว              มัชฌิมา                                           เปล้ากระโทก                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613013133 นางสาว              รัชนี                                             ถวายธูป                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613114337 นางสาว              นันท์นลิน                                         เพ็ชรหิน                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613021704 นาย                 ทิชานนท์                                          ภู่ระหงษ์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613076280 นาย                 แทนคุณ                                            กงมนต์                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613148961 นาย                 วริศ                                              ไม้สังข์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613155007 นาย                 อธิพงศ์                                           โชติกุล                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613162748 นาย                 รัฐเสนภ์                                          การะเกต                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613001251 นาย                 ชนาธิป                                            อินตะนัย                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613036472 นาย                 วรเศรษฐ์                                          หิรัญทิพรัตนื                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613089624 นางสาว              อังศวีร์                                          พรธนาสวัสดิ์                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613007575 นางสาว              ฐาปนีย์                                           เสริมทรง                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613099970 นางสาว              สโรชา                                             เทียมมีเชาว์                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613004232 นาย                 ธารพระพร                                          สุวรรณทิพย์                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613113388 นาย                 วีรวัฒน์                                          วากยะบรรณ์                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613010636 นาย                 พิมุกต์                                           บุญชูคํา                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613025969 นาย                 ธีรศักดิ์                                         นาคเพ็ชร                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613002943 นางสาว              สุธิดา                                            หอมสนิท                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613129347 นาย                 ภานุพงษ์                                          ประจงจิตร                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613139345 นาย                 จตุพร                                             แจ่มดวง                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613114850 นางสาว              จณาศิกานต์                                        จิรเจริญผลพูน                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613121115 นางสาว              กรกช                                              นาคะ                                              เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613013902 นาย                 สวิตต์                                            พงษ์สัตยาพิพัฒน์                                  เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613142860 นางสาว              วาสนา                                             สิงห์ดง                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613115532 นางสาว              นางสาวบงกชพร                                      กาญจนาภา                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613000758 นาย                 เกษมพล                                            โสมภีร์                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613002604 นาย                 ภควัต                                             ธนไพศาลกิจ                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613005317 นาย                 จิรวัฒน์                                          อาษาพนม                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613054347 นาย                 พชธกร                                             อินทร์โส                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613003708 นาย                 ภัทรพงศ์                                          ศุภะรัชฏเดช                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613002970 นาย                 ชลกร                                              ร่าเริงใจ                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613034842 นาย                 ณัฐพงศ์                                           ตันเฉี่ยง                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613011903 นางสาว              อภิญญา                                            อุ่นลี                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613143148 นาย                 ศุภวิชญ์                                          แก้วพันธุ์                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613094518 นางสาว              อรพิชชา                                           พราหมณ์นาค                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613053681 นางสาว              พิมชนก                                            อุดมศักดิ์                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613056766 นาย                 ณัฐพงษ์                                           พันธจักร์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613018262 นาย                 ธนภัทร                                            กี้ประเสริฐทรัพย์                                 เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613011740 นางสาว              สุธาสินี                                          ผ่องใส                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613032732 นางสาว              แสงระวี                                           ด้วงแก้ว                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613006595 นาย                 ชนะศักดิ์                                         ศรีสุข                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613061004 นางสาว              พรสินี                                            แป้นสดใส                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613127920 นาย                 กษิดิศ                                            ยนตมุติ                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613085712 นาย                 จิรายุทธ                                          สวัสดี                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613080883 นางสาว              ภัทรภร                                            จิรุภัณฑ์สวัสดิ์                                  เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613143603 นางสาว              สุดารัตน์                                         จัดสนาม                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613047887 นาย                 ศุภกร                                             มงคลกุล                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613154405 นาย                 ศตวรรษ                                            วันดี                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613042207 นางสาว              จิณห์จุฑา                                         บุญแท้                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613094083 นาย                 พิชญุตม์                                          เพชรภูเขียว                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613049715 นาย                 ชาญธวัช                                           บุนนาค                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613157738 นาย                 พรเทพ                                             ยมนานนท์                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613086008 นาย                 อภิษฐา                                            ตานสานสินทร์                                      เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613059527 นางสาว              เขมมิสรา                                          อนันต์วัจนรัตน์                                   เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613087329 นางสาว              สุธางค์กร                                         สมดี                                              เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613119779 นางสาว              มัสลิน                                            ทรัพย์ประเสริฐ                                    เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613010173 นางสาว              จุฬาลักษณ์                                        เจนนุวัตร                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613143996 นางสาว              พิชญ์สินี                                         ปัญญโชติรัตน์                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613108664 นางสาว              มณฑาทิพย์                                         ภิภักกิจ                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613098553 นาย                 สืบศักดิ์                                         อัมระนันท์                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613149371 นางสาว              ศิริลักษณ์                                        ศรีสมเพชร                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613141902 นางสาว              โญธกานต์                                          สีสูงเนิน                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613097181 นางสาว              สิรินารถ                                          เมืองมาก                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613142682 นางสาว              กมลพร                                             ยศธร                                              เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613135340 นางสาว              รัตนาพร                                           ศิริโสภณ                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613028822 นางสาว              จุฑามาศ                                           แต้พานิช                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613042066 นางสาว              ณัฐยากร                                           บุญมา                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613092428 นาย                 ธนวัฒน์                                           วิบูลย์จันทร์                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613111687 นางสาว              น้ําทิพย์                                          สิงห์คําป้อง                                       เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613126709 นางสาว              พรพรรณ                                            วรรณภูงา                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613122877 นาย                 ณัฐวุฒิ                                           อินอุดม                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613092613 นาย                 ณัฐพล                                             เกิดดอนแฝก                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613001279 นางสาว              ณัฏฐธิดา                                          รัตนะ                                             เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613006721 นาย                 ณัฐภัทร                                           กลีบบัว                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613098334 นางสาว              บุญญารัตน์                                        สุ่มมาตย์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613083339 นาย                 ศุภณัฐ                                            พยุงพงศ์พันธ์                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613039472 นางสาว              ศิรินภา                                           ศิริทัพย์                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613057293 นางสาว              พันธิตรา                                          แสงแก้ว                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613057255 นางสาว              ณิชกุล                                            ผายสุวรรณ                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613007430 นางสาว              จิตรลดา                                           เกษตรสุนทร                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613049482 นางสาว              นิธิอักษร                                         อัศววงศ์อารยะ                                     เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613011517 นาย                 หสวิน                                             งามเหมือน                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613128925 นาย                 ณัฐพัชร์                                          ระดาบุตร                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613160391 นางสาว              สุทธิดา                                           รูปเหมาะ                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613038209 นางสาว              เมนิศา                                            บานชื่น                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613021698 นางสาว              ศิรประภา                                          แก้วกาญจนะวงษ์                                    เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613009437 นาย                 สักชัย                                            ทองอ่อน                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613112494 นางสาว              พิมพ์พนิต                                         คําภาบุตร                                          เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613022994 นางสาว              รวงข้าว                                           ยอดดําเนิน                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613036507 นางสาว              นภศร                                              มงคลการ                                           เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613148876 นาย                 สหัสวรรษ                                          ไพรี                                              เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613149478 นาย                 ภคพล                                              สุรกุล                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613132849 นาย                 ปฏิภาณร์                                          พร้อมพรั่ง                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613079426 นาย                 ณัฐดนัย                                           เรืองภัทรวิทย์                                    เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613035521 นางสาว              นภัสสร                                            พุ่มสุวรรณ                                        เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613086473 นาย                 ณัฐนนท์                                           ขานทะราชา                                         เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613016069 นางสาว              มธุรส                                             น้ําทอง                                            เทคโนโลยีสือสารมวลชน (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613105883 นาย                 ณัฐชนน                                            การะเกษ                                           การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613111283 นางสาว              พิมพ์ประพัฒน์                                     นาคตระกูลพันธ์                                    การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613004334 นางสาว              ชลธิชา                                            เรืองสุทธิ                                        การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613062788 นางสาว              ณัฐมน                                             อาจน้อย                                           การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613159221 นาย                 อิทธิพล                                           ดาบลาอํา                                           การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613013714 นาย                 สหัสวรรษ                                          เดชากร                                            การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613053105 นาย                 นัฐดนัย                                           กลิ่นประยงค์                                      การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613012000 นาย                 วีรภัทร                                           เหง้าชาลี                                         การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613083100 นางสาว              สุมินตรา                                          บุญละออง                                          การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613147942 นาย                 ณัฐภัทร                                           คงเทียบ                                           การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613018372 นาย                 จิรวัฒน์                                          คิดชอบ                                            การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613107002 นาย                 กรวิชญ์                                           สร้อยแก้ว                                         การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613003707 นาย                 เอกลักษณ์                                         สร้อยสุมาลี                                       การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613042293 นาย                 ชินพัฒน์                                          เภาสระคู                                          การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613155463 นาย                 ธนโชติ                                            เปียนวม                                           การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613002775 นาย                 ศุภพล                                             พึ่งบุญ                                           การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613085998 นาย                 นันทวุฒิ                                          จิตรนภาวงศ์                                       การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613155803 นาย                 อชิตพล                                            เกื้อสุข                                          การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613003692 นาย                 สําเร็จ                                            แก้วโพธิ์                                         การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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613079117 นาย                 รัญชน์                                            จิรวณิชชากร                                       การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613101395 นาย                 ถิระวัฒน์                                         คําภิระยศ                                          การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613092850 นาย                 พลกฤต                                             พรมงคลมรรค                                        การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613106393 นางสาว              รินทร์ลภัส                                        การรุ่งเรือง                                      การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613018152 นาย                 รัชชานนท์                                         พิชัย                                             การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613158628 นาย                 นนทวัฒน์                                          นวลศรี                                            การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613147823 นางสาว              ญัสมิน                                            สะริมัด                                           การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613097930 นางสาว              ชลธิชา                                            ใจซื่อ                                            การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613076362 นาย                 กฤตภาส                                            ภาษีเจริญ                                         การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613071156 นาย                 ธนากร                                             สว่างแจ้ง                                         การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613130242 นาย                 คณาธิป                                            ขวัญกิจฤทัยกุล                                    การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613076271 นาย                 ณัฏวัชร์                                          ภูนุช                                             การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613128863 นางสาว              ธัญลักษณ์                                         ขําภักดิ์                                          การออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (4 ปี ภาคปกติ)                   

613096863 นาย                 บุคอรี                                            หิเล                                              การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613006118 นางสาว              มนสิการ                                           บุญช่วย                                           การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613107068 นางสาว              อริสรา                                            อินบาง                                            การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613049113 นาย                 ชินพัฒน์                                          รัตนสุวรรณ                                        การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613023118 นางสาว              ปวรวรรณ โล่ห์เพ็ชร                                การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613107002 นาย                 กรวิชญ์                                           สร้อยแก้ว                                         การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613037487 นาย                 กฤตภาส                                            อารมย์ดี                                          การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613076271 นาย                 ณัฏวัชร์                                          ภูนุช                                             การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613157668 นาย                 กฤษกร                                             สีสนิท                                            การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613128777 นาย                 กันตวัฒน์                                         รอดสมัย                                           การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613156376 นางสาว              ลักษณา                                            สมเหนือ                                           การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613149393 นางสาว              วณิชชา                                            ลิมปนสถิตพร                                       การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613023530 นางสาว              กรกนก                                             ผลสวัสดิ์                                         การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 
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613013714 นาย                 สหัสวรรษ                                          เดชากร                                            การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613003938 นางสาว              ฐิติพร                                            วรดิลก                                            การออกแบบบรรจุภัณฑ์ (4 ปี ภาคปกติ)                                 

613096757 นางสาว              ศิริลาวัลย์                                       เปี่ยมดนตรี                                       สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613099103 นางสาว              ธันยชนก                                           แลสันกลาง                                         สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613014085 นางสาว              พัชราภา                                           ภักดีวงค์                                         สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613074794 นางสาว              สิริพิชญ์                                         นฤเบศไกรสีห์                                      สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613123256 นาย                 จิรายุทธ                                          พอขุนทด                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613132959 นางสาว              วรรษธร                                            ศักดา                                             สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613009170 นาย                 วิษณุกรณ์                                         แสงพรหม                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613148602 นางสาว              ชฎากร                                             สร้อยสังวาลย์                                     สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613144590 นางสาว              นุจรี                                             สร้างเกตุ                                         สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613161587 นาย                 ศรุตม์                                            เสนวงษ์                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613143943 นางสาว              ณัชปภัสณ์                                         ตั้งวัฒนากาญจน์                                   สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613161065 นางสาว              ศุภาพิชญ์                                         เกิดผล                                            สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613022135 นางสาว              วาสนา                                             วิภาตะพันธ์                                       สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613036042 นาย                 ปวีณ                                              ชาญวิชัย                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613085923 นาย                 ภาคิน                                             ดงพระจันทร์                                       สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613040883 นางสาว              ฐาณิญากรณ์                                        ผาแดง                                             สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613017708 นาย                 ณภัทร                                             จันณรงค์                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613147141 นาย                 กีรติกร                                           อุตะมะเพชร                                        สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613025089 นางสาว              ปิยะฉัตร                                          วรรณบุบผา                                         สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613086819 นางสาว              หทัยชนก                                           สีฟอง                                             สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613021044 นาย                 พีรณัฐ                                            ลายกลาง                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613081717 นาย                 มหัทธนะ                                           เวียงสิมา                                         สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613092943 นาย                 ปิยพงษ์                                           ทองสกุล                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613143298 นางสาว              สุฑาทิพย์                                         ชูเพชร                                            สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   



รหัสผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสุล สาขาวิชาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

613028545 นางสาว              พิมพ์สุดา                                         เยี่ยมพานิช                                       สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613042331 นางสาว              กัญญาวีร์                                         เลติกุล                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613089978 นางสาว              ธันยพร                                            ขมิ้นเหลือง                                       สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613163595 นางสาว              มินทร์ลดา                                         แคนศรี                                            สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613115676 นางสาว              อริสรา                                            อาดํา                                              สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613043262 นาย                 ทักษ์ดนัย                                         วงศ์ใต้                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613090139 นางสาว              ธัญญลักษณ์                                        นนทิวัชร                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613088877 นางสาว              ศศิธร                                             วัฒนะ                                             สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613050116 นาย                 ชยธร                                              การสมเพียร                                        สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613011682 นาย                 ชัยณรินทร์                                        แก้วนิ่ม                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613012401 นางสาว              วรนิษฐา                                           เกิดโภคา                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613126359 นางสาว              ลักษิกา                                           อุดมธรรมสาร                                       สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613084806 นางสาว              กัลยา                                             แก้ววงษา                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613036466 นางสาว              ปรารถนา                                           เรียนดารา                                         สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613083104 นางสาว              ธนภรณ์                                            พรมมาเดช                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613056968 นาย                 ณัฐพงษ์                                           กุลธนสมบูรณ์                                      สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613098130 นางสาว              ธัญญารัตน์                                        ยังศิริ                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613002932 นาย                 ศิริภูมิ                                          บรรจงกิจ                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613091793 นาย                 สานิต                                             คล้ายอุดม                                         สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613112656 นางสาว              วรัญญา                                            เนตรบุญ                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613004677 นาย                 กษิดิศ                                            จันทร์วงษ์                                        สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613135482 นาย                 จารุเดช                                           ไวปัญญา                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613128927 นาย                 ณรงค์ฤทธิ์                                        คนิสาร                                            สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613025547 นางสาว              นิธิกาญจน์                                        ทาเล                                              สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613129593 นางสาว              บัณฑิตา                                           เอ็นดูราษฎร์                                      สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613134150 นาย                 สิรวุฒิ                                           ผ่องแผ้ว                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   
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613036598 นาย                 เกริกพล                                           มะหะมาน                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613017228 นางสาว              กัญญารัตน์                                        ทิพมงคล                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613097908 นาย                 ไชยวัฒน์                                          กอนพะรึก                                          สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613082485 นาย                 พัชรพล                                            แซ่ไหล                                            สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613162914 นาย                 เอกฤทธิ์                                          แหมะจิ                                            สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613163077 นาย                 นิรัติศัย                                         เงินดี                                            สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613143060 นางสาว              กนกวรรณ                                           ไชยวงศ์                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613062408 นาย                 อนุรักษ์                                          บุญธรรม                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613027695 นาย                 สุภกิจ                                            สุขคํา                                             สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613136309 นางสาว              ดวงนภา                                            แสนโซ้ง                                           สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613008344 นาย                 ยุทธนา                                            จิวะแป้นผา                                        สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613081239 นาย                 ณฐพล                                              ประไพ                                             สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613006656 นาย                 กัมปนาท                                           วิเศษสินธุ์                                       สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613045160 นาย                 กันตพงศ์                                          ศรีทองนวล                                         สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   

613084430 นาย                 ธนศักดิ์                                          ชัยภา                                             สถาปัตยกรรม (5 ปี ปกติ)                                                   


