


วันรายงานตัว เวลา รหัสสาขา                                                      คณะ / สาขาวิชา
08.30 - 09.30 R02/R08/R26 คณะวิทยาการจัดการ  :  การจัดการ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)   
09.31 - 10.30 R04/R07/R18 คณะวิทยาการจัดการ  :  ธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)  
10.31 - 11.30 R14/R15/R29 คณะวิทยาการจัดการ  :  การจัดการโลจิสติกส์ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ) 
11.31 - 12.30 R16/R17/R19 คณะวิทยาการจัดการ  :  การเงินและการลงทุน (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ) 
12.31 - 13.30 R20/R21/R30 คณะวิทยาการจัดการ  :  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการโรงแรม (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)  
13.31 - 14.30 R22/R23/R31 คณะวิทยาการจัดการ  :  การจัดการอุตสาหกรรมบริการ การจัดการท่องเท่ียวร่วมสมัย (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)  
14.31 - 15.30 R24/R25/R28 คณะวิทยาการจัดการ  :  การบัญชี (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)   
15.31 - 16.30 R32/R33/R27 คณะวิทยาการจัดการ  :  การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา  (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ / ภาคภาษาอังกฤษ)    

08.30 - 09.30 G01/G02 คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  :  เศรษฐศาสตร์ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ)
09.31 - 10.30 S01/S03/S18 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  :  คณิตศาสตร์ประยุกต์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม / เคมี
10.31 - 11.30 S02/S05/S06 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  :  วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย / วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ) 
11.31 - 12.30 S11/S09/S10 คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา  :   ฟิสิกส์  / เทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคปกติ / ภาคพิเศษ)
12.31 - 13.30 T05/T12 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  :  วิศวกรรมโยธา / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์ 
13.31 - 14.30 T13/T14 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  :   วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ / วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
14.31 - 15.30 T17/T19/T20 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา  : วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ / วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ / วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล  

15.31 - 16.00 M04/M07 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  :  การขนส่งทางทะเล / วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
16.01 - 16.30 M02/M09 คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ  :  วิทยาศาสตร์การเดินเรือ / วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ

หมายเหตุ การแต่งกายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                         ติดต่อสอบถาม โทร 0657162627

17 มิถุนายน 2565

ก าหนดการรับรายงานตัวนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปีการศึกษา 2565

ระหว่างวันท่ี 17 - 18 มิถุนายน 2565

18 มิถุนายน 2565



     
ปฏิทินกิจกรรมนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรรีาชา ประจ าปีการศึกษา 2565 

วันที่/เดือน/ปี พ.ศ. กิจกรรม เว็บไซต์/ช่องทางการติดต่อ 
18 พ.ค. - 13 มิ.ย. 2565 

(TCAS รอบที่ 1 - 2) 
2 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2565 

(TCAS รอบที่ 3) 
8 มิ.ย. - 13 มิ.ย. 2565 

(TCAS รอบที่ 4) 
 

การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา  
1. พิมพ์ (Print) ใบแจ้งช ำระค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำ 
   ช ำระเงินผ่ำน Mobile Banking หรือเคำน์เตอร์  
   ธนำคำรไทยพำณิชย์ และธนำคำรกรุงเทพ  
   ดูรำยละเอียดอตัรำค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำได้ทำง 
   https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission 
2. ตรวจสอบรำยกำรช ำระเงินได้วนัถัดไป  

 
 
 
 
  
  
https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission 

3 - 15 มิถุนายน 2565 

การขึ้นทะเบียนเปน็นสิิตใหม่ระบบออนไลน ์
1. กรอกประวัตินสิิตใหมผ่่ำนเว็บไซต ์
2. อัพโหลดไฟล์เอกสำรกำรขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ 
3. อัพโหลดไฟล์รูปถ่ำย ส ำหรับท ำบัตรประจ ำตัวนสิิต  
 

- ระบบขึ้นทะเบียนนนิสิตใหม่ 
https://isea.ku.ac.th/STDWeb 
- ดูรายละเอียดคู่มือนิสิตใหม ่
https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission 
เกี่ยวกับข้อมูลนสิิตใหมต่ิดต่อสอบถำม 
งำนบริกำรกำรศึกษำ โทร 0 3835 4580 ต่อ 666537 
หรือ 0657162627  

17 - 18 มิถุนายน 2565 

รายงานตัวนิสิตใหม่ (ดูรายละเอียดด้านล่าง) 
วันที่ 17 มิถุนายน 2565   
- คณะวิทยำกำรจัดกำร  
วันที่ 18 มิถุนายน 2565   
- คณะเศรษฐศำสตร์ ศรีรำชำ 
- คณะวิทยำศำสตร์ ศรีรำชำ 
- คณะวิศวกรรมศำสตร์ ศรีรำชำ 
- คณะพำณิชยนำวีนำนำชำต ิ

อำคำร 13 พลศึกษำ  
 
(แต่งกายชุดนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 

20 มิถุนายน 2565  
(มหำวิทยำลัยฯ ลงทะเบียนให้) 

การยืนยันการลงทะเบียนเรียนนสิิตใหม่ (ชั้นปี 1)  
1. นิสิตใหม่ยืนยันกำรลงทะเบียนเรียน   
2. พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน (KU2)   

https://my.ku.th 

21 - 23 มิถุนายน 2565 
(เข้ำร่วมทุกคน) 

เข้าร่วมโครงการก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน 
(รำยละเอียดแจ้งให้ทรำบภำยหลัง) 

 อำคำร 13 พลศึกษำ 

      
         25 มิถุนายน 2565 

26 มิถุนายน 2565 
24 มิถุนายน 2565 
19 มิถุนายน 2565 
24 มิถุนายน 2565 

ปฐมนิเทศหรือกิจกรรมนิสิตใหม ่
คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ 
คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา 

 
http://ms.src.ku.ac.th 
http://sci.src.ku.ac.th 
http://eng.src.ku.ac.th   
https://ims.src.ku.ac.th 
http://econ.src.ku.ac.th 

ธนาคารจัดส่งให้ตามที่อยู่ 

การขอมีบัตรประจ าตัวนิสิต 
นิสิตบันทึกข้อมูลที่อยูจ่ัดส่งในระบบ  
SCB Mobile Banking (แอปธนำคำรไทยพำณิชย์) 
(ข้ันตอนและก ำหนดวันท่ีขอมีบัตร ให้ดูในคู่มือนิสิตใหม่) 

- กรณีอยู่หอมหำวิทยำลัยฯ หรือใกล้เคียงให้จัดส่ง 
  ตำมที่อยู่ด้ำนลำ่ง หรือตำมสะดวก 
  งำนบริกำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
  วิทยำเขตศรีรำชำ (อำคำร 1) 
  199 ม.6 ต.ทุ่งสุขลำ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 20230 
   โทร 0657162627  
   (นิสิตรับบัตรได้ที่ งำนบริกำรกำรศึกษำ อำคำร 1) 

27 มิถุนายน 2565 เปิดภาคเรียน (หลักสูตรภำษำไทย) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรรีำชำ 

8 สิงหาคม 2565 เปิดภาคเรียน (หลักสูตรนำนำชำติ /หลักสูตรภำษำอังกฤษ) มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตศรรีำชำ 

หมายเหตุ :  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ                                                                                   

https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission
https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission
https://isea.ku.ac.th/STDWeb
https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission
https://my.ku.th/
http://ms.src.ku.ac.th/
http://sci.src.ku.ac.th/
http://www.eng.src.ku.ac.th/
https://ims.src.ku.ac.th/
http://www.econ.src.ku.ac.th/


ล ำดับ รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ ภำค/หลักสูตร
1 6530550224 นาย ก้องภพ วิเศษจ ารัส G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
2 6530550208 นาย กรกต ขันธ์รัตน์ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
3 6530550381 นางสาว สาลิตา สาลีทอง G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
4 6530550372 นางสาว ศตพร กุ้งทอง G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
5 6530550348 นางสาว ภัทรภร พันธ์พูล G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
6 6530550330 นางสาว ภัคจิรา พรหมทา G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
7 6530550356 นางสาว วาเลนท์ จรพิษ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
8 6530550232 นางสาว กิตติญา บุญยืน G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
9 6530550305 นางสาว นัยน์กรานต์ ท่ัวจบ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
10 6530550291 นาย ธิติวุฒิ ใจช่วง G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
11 6530550283 นาย เทพประทาน หงษ์คู G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
12 6530550399 นาย สุรชน บุตตะโรจน์ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
13 6530550321 นางสาว ปาณิสรา แก้วปาน G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
14 6530550259 นาย ชัชวาลย์ ศรีพิพัฒน์ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
15 6530550216 นางสาว กวินนาถ ฉิมวัย G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
16 6530550364 นางสาว วีรดา เทพพระ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
17 6530550241 นางสาว จิรัชญา อินธิสาร G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
18 6530550275 นาย ฐิรวัชร รัตนอานันต์ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
19 6530550313 นางสาว ปภานัน เสาวโค G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
20 6530550194 นางสาว กชวรรณ ค าฝอย G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
21 6530155287 นางสาว ภัสสร คล้ายแดง R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
22 6530155139 นางสาว ดวงเนตร พวงพูล R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
23 6530155091 นาย ณัฐชนน ศรีสุวรรณ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
24 6530155155 นางสาว นวรัตน์ มามี R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
25 6530155317 นางสาว รวิสรา ยศย่ิง R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
26 6530155198 นางสาว เปมิกา วังศรี R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
27 6530155261 นางสาว ภณิดา ค าบุญญา R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
28 6530155112 นางสาว ณัฐนิชา สุวรรณกาศ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
29 6530155406 นางสาว ศศิกานต์ แก้วพลอย R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
30 6530155040 นางสาว กัลยรัตน์ ส าโรง R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
31 6530155163 นางสาว นิชะนันตา จุรัมย์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
32 6530155023 นาย กฤตษมดล ช านาญกุล R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
33 6530155147 นางสาว ธมลวรรณ พันธศรี R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
34 6530155449 นางสาว อรยา จีนเสถียร R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
35 6530155066 นางสาว ชาลิสา แก้วดวงจันทร์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
36 6530155392 นางสาว ศรินทรา ฟักสุขจิตร์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
37 6530155325 นางสาว ลลิดา คณะทอง R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
38 6530155457 นาย อรรฐพล ย้ิมช่ืน R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
39 6530155341 นางสาว ลลิตา ตรีพาทย์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
40 6530155376 นางสาว วรีรัตน์ เพชรสวัสด์ิ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
41 6530155074 นางสาว ชุติมณฑน์ สุภเมธีสกุล R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
42 6530155121 นางสาว ณัตฐนันท์ อัศวสกุลไกร R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
43 6530155252 นาย พิทวัส จันทร์เหล่าหลวง R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
44 6530155171 นางสาว ปฐมาภรณ์ ใจประดิษฐ์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
45 6530155228 นางสาว พรปวีณ์ โพธิบุษยาวัฒน์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
46 6530155180 นางสาว ปวริศา สุขเรือง R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
47 6530155431 นางสาว อรจิรา วิเชียรศรี R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
48 6530155201 นาย พงศวัชร์ อธิชัยธนพัทธ์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
49 6530155465 นางสาว อุรัสยา เช้ือเอ่ียม R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
50 6530155210 นาย พงษ์พิพัฒน์ ชูทรัพย์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำ (ยืนยันสิทธ์ิ) ระดับปริญญำตรี ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (TCAS รอบท่ี 4)



ล ำดับ รหัสนิสิต ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ ภำค/หลักสูตร
51 6530155082 นางสาว ณัฏฐวรรณ พงษ์หา R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
52 6530155422 นาย เศรษฐา แซ่เฮง R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
53 6530155104 นางสาว ณัฐธิดา เจริญแพทย์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
54 6530155236 นางสาว พอพร ไกรวัตนุสสรณ์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
55 6530155244 นาย พิชญุตม์ ทองไพจิตต์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
56 6530155279 นาย ภัทรพล ข่ายกระโทก R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
57 6530155414 นาย ศุภโชค วงษ์เพ็ง R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
58 6530155368 นางสาว วรรณษา ศรีตองอ่อน R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
59 6530155007 นางสาว กนกพร จันทร R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
60 6530155031 นางสาว กัญญาณัฐ ถุงเป้า R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
61 6530155384 นาย วสุนธรา กุลวิจิตรรังสี R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
62 6530155295 นาย ภานุพงศ์ ประเสริฐสุข R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
63 6530155350 นางสาว วรดา ต่อสติ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
64 6530155015 นางสาว กนกอร พางาม R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
65 6530155333 นางสาว ลลิตา ฉิมวารี R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
66 6530155309 นาย ภูริพัฒน์ จวงจันทร์ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ
67 6530155571 นางสาว ภัควลัญชญ์ ขันทองดี R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
68 6530155520 นางสาว ปิยธิดา ลิมปนชัยพรกุล R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
69 6530155651 นาย เสฏฐวุฒิ ผลิโกมล R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
70 6530155627 นางสาว ศุภสุตา ผาสวาสด์ิ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
71 6530155546 นาย พลศักด์ิ ทิมมุกดา R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
72 6530155511 นางสาว นันทชพร เนียมไทย R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
73 6530155708 นาย อัครินทร์ วุฒิ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
74 6530155538 นาย ปิยสกล เจริญลาภธนกุล R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
75 6530155481 นาย ชวิน ตันรัตนาวงศ์ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
76 6530155589 นางสาว ภิชญาดา ก่ิมนางรอง R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
77 6530155686 นางสาว อรณิชา เทียนสอาด R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
78 6530155635 นางสาว สุธีมนต์ ค าปลิว R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
79 6530155473 นางสาว เกสศิริ ผาเงิน R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
80 6530155694 นางสาว อรุณรัตน์ ค าสุนันท์ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
81 6530155503 นาย ธนเมศฐ์ ศรีวราศิริสกุล R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
82 6530155716 นางสาว อารียา คลองน้อย R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
83 6530155660 นางสาว โสภิตา ขันติการุณ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
84 6530155490 นาย ชิษณุกร นาทอง R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
85 6530155597 นางสาว เมธิณี รัตนดิลก ณ ภูเก็ต R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
86 6530155678 นาย อมตพล ปุณยะประยูร R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
87 6530155562 นางสาว ภคพร เพ่ิมพูล R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
88 6530155724 นางสาว เอวา อาภรณ์ศิริโรจน์ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
89 6530155601 นางสาว เมย์ริสา แสงเพ็ชร R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
90 6530155554 นางสาว เพ็ญพิชฌาย์ แพรสูงเนิน R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
91 6530155619 นาย ศิวกร ไชยภัฏ R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
92 6530204342 นางสาว ณิชาพัชร์ จันทร์พวง S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
93 6530204351 นาย ทัศน์พล พลายเสน S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
94 6530204334 นาย ณัฐวัฒน์ มโนพันธ์ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
95 6530204377 นางสาว ศศิวรรณ สกุลา S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
96 6530204326 นาย ชนัญชัย ดอนมงคล S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
97 6530204369 นางสาว มานิตา ย้ิมใย S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
98 6530207317 นางสาว อมรรัตน์ นามบุตร S03 เคมี ภาคปกติ
99 6530207279 นางสาว โยษิตา สิงห์วิสุทธ์ิ S03 เคมี ภาคปกติ
100 6530207287 นางสาว ลลิตวดี กรดี S03 เคมี ภาคปกติ
101 6530207295 นางสาว วรัญญา ย่ิงยศอนันต์ S03 เคมี ภาคปกติ
102 6530207309 นางสาว สุวพิชชา แก้วมณี S03 เคมี ภาคปกติ
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103 6530207244 นางสาว ณัทชุติภา ไชยวงศ์ S03 เคมี ภาคปกติ
104 6530207252 นางสาว เนฮา ซิงห์ S03 เคมี ภาคปกติ
105 6530207261 นางสาว ปลายฟ้า สุทธิผล S03 เคมี ภาคปกติ
106 6530208054 นางสาว ปราณวรรณกาจน์ โยมเนียม S11 ฟิสิกส์ ภาคปกติ
107 6530250557 นางสาว ปาณิสรา บุญประกอบ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
108 6530250573 นาย พัสกร ธีระรุจินนท์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
109 6530250514 นางสาว กนกวรรณ เรียมศรี S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
110 6530250590 นาย สรวิศ มีผล S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
111 6530250522 นางสาว จิตรลดา ประเสริฐสังข์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
112 6530250531 นาย ธีรภัทร เอ่ียมส าอางค์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
113 6530250603 นางสาว สุพัตรา ประสมทรัพย์ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
114 6530250549 นาย ปัญญวัฒน์ เล้ียงพรรัตนะ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
115 6530250565 นางสาว ปาณิสรา พวงอุไร S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
116 6530251286 นาย ณัฐนันท์ ปรีชากุล S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
117 6530251456 นางสาว สุทินา แซ่เล่ือง S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
118 6530251219 นางสาว กฤติกานต์ ทองมี S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
119 6530251430 นาย วิชชากร หน่ายคอน S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
120 6530251332 นาย ปณิธาน ยอดนิล S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
121 6530251278 นาย ฐิติพงศ์ ฟุ้งเกียรติ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
122 6530251383 นาย ภีรทัตธ์ ดวงศรี S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
123 6530251421 นางสาว วรลักษณ์ อุ่มสาพล S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
124 6530251316 นาย นวพล ลีลารัตนานนท์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
125 6530251235 นาย ชินพัฒน์ ชมวิหค S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
126 6530251308 นาย นครินทร์ แต่งงาม S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
127 6530251448 นางสาว สตมณชนก รักษา S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
128 6530251413 นาย วงค์วรัณ บุญแก้ว S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
129 6530251260 นาย ญาณวุฒิ บุญสา S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
130 6530251251 นางสาว ชุติมณฑน์ เรืองศรี S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
131 6530251227 นาย จาตุรนต์ เวชสรรเสริญ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
132 6530251375 นางสาว ภัทราภา ทรัพย์เกิด S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
133 6530251391 นาย ภูมิพัฒน์ เหมือนศรีเพ็ง S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
134 6530251464 นาย อชิรญาณ์ ยงศร S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
135 6530251367 นางสาว พัชราภรณ์ มาเพชร S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
136 6530401377 นาย พัสกร ช่างสลัก M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
137 6530401369 นาย ตรีทเศศ พรหมเลิศ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ ภาคปกติ
138 6530405411 นางสาว ชญาดา หวันชิตนาย M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
139 6530405402 นางสาว จิดาภา อุชี M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
140 6530405429 นางสาว สุดา อินเดอร์เซ็นต์ M04 การขนส่งทางทะเล ภาคปกติ
141 6530340351 นาย ศัจกร ชุติการมงคล T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ หลักสูตรนานาชาติ

142 6530161724 นางสาว สุรีรัตน์ คงปาน R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
143 6530161678 นางสาว จุฑาทิพย์ ชิงจันทร์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
144 6530161651 นาย กิตติภัทร เทพจิตร์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
145 6530161686 นาย ชลอานัณย์ นาแว่น R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
146 6530161660 นาย จิราวัฒน์ ศรีลมูล R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
147 6530161732 นาย อัสมา บุญเฉิด R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
148 6530161694 นาย บุณบุศย์ สุขโสม R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
149 6530161716 นางสาว วรพรรณ แป้นทอง R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
150 6530161708 นางสาว ปาณิสรา บุตรเตือน R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ ภาคภาษาอังกฤษ
151 6530155813 นางสาว พิทยาภรณ์ ธุรภาคพิบูล R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
152 6530155775 นางสาว ปรารถนา ประสงค์เงิน R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
153 6530155830 นางสาว สุชานุช คงสมทอง R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
154 6530155821 นางสาว วิมลมาศ ใจตรง R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
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155 6530155732 นางสาว กนกเพชร กล่ินอุบล R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
156 6530155767 นาย เทพฤทธ์ิ จูสวัสด์ิ R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
157 6530155759 นาย ณภัทร วารีกุล R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
158 6530155791 นาย ปุณณวิช ปีปทุม R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
159 6530155783 นางสาว ปรียาภา หอมพญา R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
160 6530155741 นาย จิรายุ วะจิดี R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
161 6530155881 นางสาว ดวงกมล แคนติ R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
162 6530155899 นางสาว ธมนวรรณ น้อยแก้ว R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
163 6530155856 นาย จุลภูมิ บุญส่ง R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
164 6530155872 นางสาว ดลญา เกตุมะณี R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
165 6530155864 นางสาว ณัฐธยาน์ อรกุล R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
166 6530155911 นางสาว มาริสา แสงจันทร์เอ้ือน R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
167 6530155953 นางสาว สุพิชฌาย์ กล่ันพรหม R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
168 6530155929 นางสาว วิรัลพัชร บูชาพันธ์ R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
169 6530155937 นาย สงวนชัย พวงทอง R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
170 6530155848 นางสาว จิรนันท์ จิรวิโรจน์เฟ่ืองฟู R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
171 6530155945 นางสาว สุพิชชา ชมภู R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
172 6530155902 นาย ธรรณธร สมฤทธ์ิ R23 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย) ภาคพิเศษ
173 6530156127 นางสาว นภัสภรณ์ โชตนา R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
174 6530156291 นางสาว พุทธการ สอนการ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
175 6530156399 นางสาว ศศิวรรณ รวรรณวงศ์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
176 6530156089 นางสาว ธนัชชนม์ บุญมี R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
177 6530156097 นางสาว ธนัชพร แฉล้มทอง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
178 6530156275 นางสาว พรรณลดา มาลาวงษ์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
179 6530155988 นาย กิตติภัทร์ แต้เจริญวิริยะกุล R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
180 6530156011 นางสาว ชัญญา อินทร์ลี R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
181 6530156429 นางสาว อัญชิสา วิชัยศรี R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
182 6530156003 นางสาว ชัชฎาพร นนธิบุตร R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
183 6530156143 นางสาว นันทพร จันโทภาส R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
184 6530156305 นางสาว เพ็ญพิชญา วาดเขียน R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
185 6530156330 นางสาว มานิดา วิชาผง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
186 6530155996 นางสาว ชญานี คงเรียน R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
187 6530156348 นางสาว เมรินทร์ ทองเล็ก R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
188 6530156267 นางสาว พรไพลิน มิตรภูมิวิบูลย์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
189 6530156321 นางสาว ภัททิยา พขันทอง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
190 6530156186 นาย ประวีร์ ดีใจ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
191 6530155970 นางสาว กัญญาพัชร พูลสวัสด์ิ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
192 6530156101 นางสาว ธัญญาพัฒน์ จันทาทอง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
193 6530156232 นางสาว พรพรรษา พัฒนนิติศักด์ิ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
194 6530156038 นาย ฐณวรัตน์ รักธนชานันท์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
195 6530156054 นางสาว ณัฐณิชา แดนพัฒนไพบูลย์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
196 6530156356 นางสาว ยุพา ก่ิงจันมล R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
197 6530156445 นางสาว อารียา พิมพ์แพง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
198 6530156402 นาย สกรรจ์ วรธงไชย R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
199 6530156364 นางสาว วริศรา จันทิตย์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
200 6530156046 นาย ฐิติพงศ์ อรภักดี R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
201 6530155961 นางสาว กรรณภา เทพทัศน์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
202 6530156437 นางสาว อาริญา ชวะติ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
203 6530156372 นางสาว วริศรา พวงลัดดา R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
204 6530156283 นางสาว พัชญดา เรืองผล R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
205 6530156020 นางสาว ชัญญานุช พ้นภัย R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
206 6530156381 นางสาว วิชญาพร ขายม R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
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207 6530156411 นางสาว อรกช นิยมพร้อม R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
208 6530156135 นาย นฤเบศร์ พันธ์ุประดับ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
209 6530156313 นางสาว ฟาฮาน่า หมัดอาหลี R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
210 6530156194 นางสาว ปริชญา วงศ์เมือง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
211 6530156224 นางสาว ปุษยา อ้นประเสริฐ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
212 6530156160 นางสาว ปพิชญา คล้ายพรหม R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
213 6530156071 นางสาว ธนพร นาคสกุล R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
214 6530156241 นางสาว พรพิชชา กันบัว R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
215 6530156208 นางสาว ปานไพลิน เพ็งพินิจ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
216 6530156216 นางสาว ปาลิตา อิงควระ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
217 6530156178 นางสาว ประชาภรณ์ เพ็ชรรัตน์ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
218 6530156062 นางสาว ธนพร ค าประเสริฐ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
219 6530156151 นางสาว ปนัดดา ยอดเรือน R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
220 6530156119 นางสาว ธัญญารัตน์ แซ่เจ็ง R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
221 6530156259 นางสาว พรพิชญ์ บัวกอ R25 การบัญชี ภาคพิเศษ
222 6530310177 นางสาว พิรยา เจริญสุข T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
223 6530310134 นาย กรกวี โกศล T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
224 6530310142 นางสาว ธนอร ธนเศรษฐกร T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
225 6530310169 นางสาว พลอยนพกร กล่ินอ าพันธ์ T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
226 6530310151 นาย นรากร ชุ่มเสนา T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
227 6530310185 นางสาว มธุรดา สายแสงจันทร์ T20 วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล ภาคปกติ
228 6530156500 นางสาว จิตต์โสภิณ มโนธรรมจิตต์ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
229 6530156691 นางสาว วิมพ์วิภา อัตโถ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
230 6530156542 นางสาว ณัฎฐธิดา คุ้มแคว้น R11 การตลาด ภาคพิเศษ
231 6530156461 นางสาว กมลเนตร ห่านตระกูล R11 การตลาด ภาคพิเศษ
232 6530156640 นางสาว เมขลา คุณพระ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
233 6530156534 นางสาว ณภศธร สุขสมบัติเจริญ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
234 6530156488 นางสาว เกมิกา ปานเจริญ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
235 6530156577 นาย ธนดล พิมเสน R11 การตลาด ภาคพิเศษ
236 6530156704 นางสาว ศุภนิจ รักราวี R11 การตลาด ภาคพิเศษ
237 6530156496 นางสาว จรรยพร บัวข า R11 การตลาด ภาคพิเศษ
238 6530156666 นาย วชิรวิชญ์ ลิมปสนธิพงศ์ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
239 6530156607 นางสาว ปวีณ์ธิดา มรดก R11 การตลาด ภาคพิเศษ
240 6530156551 นางสาว ณัฐพร ผิวข า R11 การตลาด ภาคพิเศษ
241 6530156712 นาย สิทธิพร วิศิษฐ์ศรี R11 การตลาด ภาคพิเศษ
242 6530156526 นางสาว ญาณิกา รานอก R11 การตลาด ภาคพิเศษ
243 6530156631 นาย ภัคพล ร้ิวพงษ์กุล R11 การตลาด ภาคพิเศษ
244 6530156470 นางสาว กฤติญา ค าเมือง R11 การตลาด ภาคพิเศษ
245 6530156721 นาย สิทธิพร อ่ิมแก้ว R11 การตลาด ภาคพิเศษ
246 6530156623 นาย พรรษวัตร ศรีคุ้ย R11 การตลาด ภาคพิเศษ
247 6530156658 นางสาว ลักษณพร มังคลากุล R11 การตลาด ภาคพิเศษ
248 6530156453 นางสาว กชกร ทรัพย์อุไรรัตน์ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
249 6530156585 นางสาว ธนันญา ชูละเอียด R11 การตลาด ภาคพิเศษ
250 6530156569 นางสาว ณัฐมน โสตะจินดา R11 การตลาด ภาคพิเศษ
251 6530156615 นาย ปารเมศ ตาระบัตร R11 การตลาด ภาคพิเศษ
252 6530156747 นางสาว อริสรา บรรณสุรัตน์ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
253 6530156739 นางสาว อภิชญา วรโชติดิลก R11 การตลาด ภาคพิเศษ
254 6530156518 นางสาว ชลธิชา ทองจันทร์ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
255 6530156593 นางสาว นพวรรณ ภูแสน R11 การตลาด ภาคพิเศษ
256 6530161741 นางสาว ภัทรชนก โรจนวิชัยวงศ์ R27 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา ภาคภาษาอังกฤษ
257 6530161767 นางสาว สุวนันท์ อินทรานุวงษ์ ณ ล าพูน R28 การบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ
258 6530161759 นางสาว นารีรัตน์ บุรินรัมย์ R28 การบัญชี ภาคภาษาอังกฤษ
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259 6530161821 นาย พงษ์วิชญ์ สุขวงษ์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
260 6530161813 นาย นันทวัฒน์ ใจองอาจ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
261 6530161775 นาย กฤตย์ วิชิตตานนท์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
262 6530161848 นางสาว พุทธชาติ ศรีสัมพันธ์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
263 6530161830 นางสาว พัชรพร สิงห์สถิตย์ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
264 6530161805 นาย ธราเทพ โส๊ะอาด R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
265 6530161856 นางสาว วีร์ชยา รมยาสัย R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
266 6530161783 นางสาว คีตภัทร ธัญชาติธาตรี R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
267 6530161791 นางสาว ชมชนก คณากรกิตติ R29 การจัดการโลจิสติกส์ ภาคภาษาอังกฤษ
268 6530161864 นางสาว รสินทรา บุญรอด R30 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคภาษาอังกฤษ
269 6530206205 นางสาว อโนชา ย้ิมละมัย S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
270 6530206183 นาย พัชรพงษ์ นิราช S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
271 6530206191 นางสาว ศิริรัตน์ รอดทองดี S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
272 6530206159 นาย ฐิติกรณ์ สุทธิประภา S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
273 6530206141 นางสาว จณิสตา อานทอง S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
274 6530206175 นางสาว นัทธมน กิติพันธยาพร S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
275 6530400222 นางสาว ชมพูนิก ภัทรปริสุทร์ M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
276 6530400249 นางสาว นพมาศ เมฆป่ัน M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
277 6530400231 นาย ณัฐธนยศ พิมสูงเนิน M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ ภาคปกติ
278 6530550267 นางสาว ฐิติพร สาระคุณ G02 เศรษฐศาสตร์ ภาคพิเศษ
279 6530155643 นางสาว สุภัทรา จันทะค าแพง R17 การเงินและการลงทุน ภาคพิเศษ
280 6530204318 นางสาว เกตุวดี แซ่เห่อ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ภาคปกติ
281 6530250581 นาย วีรภัทร แซ่จ้ือ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
282 6530251472 นาย อิษฎา ค ายม S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
283 6530251405 นาย ภูริทัต กุนอก S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
284 6530251341 นาย ปัญญา ธนะเสวี S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
285 6530251243 นาย ชินวิทย์ เสถียรพาณิชย์ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
286 6530251359 นาย พชรพล ทองแก้ว S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
287 6530251294 นาย ธีรวัฒน์ เจียนผัน S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
288 6530251324 นาย บรรณวิชญ์ เอียดทอง S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคพิเศษ
289 6530155805 นางสาว พจณิชา กล่ินกุหลาบ R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม) ภาคพิเศษ
290 6530156674 นาย วรวิช รัมมะไม R11 การตลาด ภาคพิเศษ
291 6530156682 นางสาว วราลี ชัยชนะ R11 การตลาด ภาคพิเศษ
292 6530206132 นาย คทาวุฒิ ตันโต S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
293 6530206167 นาย ธีรพัฒน์ ปาทาค า S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย ภาคปกติ
294 6530155058 นาย เจนณรงค์ บุญฤทธ์ิ R08 การจัดการ ภาคพิเศษ


