
 
 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 (TCAS65 รอบที ่2)  

   
 

               มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖5 (TCAS65 รอบท่ี 2) ที่ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านระบบการคัดเลือก
กลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Mytcas)  

               ในการนี้ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาท่ีมีรายชื่อดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ปฏิบัติตามก าหนดการและ
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา โดยให้ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดปฏิทินกิจกรรม
นิสิตใหมไ่ด้ที่ https://eduserv.src.ku.ac.th/Admission หรือ http://www.src.ku.ac.th  ทั้งนี้หากผู้มี
สิทธิ์เข้าศึกษาไม่ด าเนินการตามก าหนดการ หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาใน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา (TCAS65 รอบที่ 2) และมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่
ไม่คืนค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการเข้าศึกษาไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น      

               จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน                                                             

 

 

                                                                   

                  
 
        
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 



     
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 - 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 

1 - 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 ลงทะเบยีน

ให้) 

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 

แจ้งให้ทราบภายหลัง 
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 
การรับบัตรประจ าตัวนิสิต 
นิสิตบันทึกข้อมูลที่อยูจ่ัดส่งในระบบ  
SCB Mobile Banking (แอปธนำคำรไทยพำณิชย์) 

- 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/


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/R26/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



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ
1 นางสาว อพินพร สาคร G01 เศรษฐศาสตร์
2 นางสาว ณัฐณิชา คมข า G01 เศรษฐศาสตร์
3 นางสาว นิติพร บุตรสีมาตย์ G01 เศรษฐศาสตร์
4 นางสาว ณิชมน สวนสุวรรณ์ G01 เศรษฐศาสตร์
5 นางสาว นันท์นภัส เหล่าภักดี G01 เศรษฐศาสตร์
6 นาย ปธานิน ตรีรัสสพานิช G01 เศรษฐศาสตร์
7 นางสาว สุทธภา คิดอยู่ G01 เศรษฐศาสตร์
8 นาย ชวรัตน์ ล่ันสิน G01 เศรษฐศาสตร์
9 นางสาว ณิชา เส็งสมาน G01 เศรษฐศาสตร์
10 นางสาว อภิชญา เหลืองงาม G01 เศรษฐศาสตร์
11 นางสาว แพรวพราว บัวนาค G01 เศรษฐศาสตร์
12 นางสาว อชิรญา กุมภาพันธ์ G01 เศรษฐศาสตร์
13 นางสาว เสาวนีย์ พงษ์เผ่าพงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์
14 นางสาว ฤทัยชนก ฉ่ าบุญรอด G01 เศรษฐศาสตร์
15 นาย ภูมิภัทร ศิลมี G01 เศรษฐศาสตร์
16 นางสาว ณิชาภัทร ไขยมาศ G01 เศรษฐศาสตร์
17 นาย รัฐธรรมนูญ นาสืบ G01 เศรษฐศาสตร์
18 นาย ฑีฆาวุฒิ ป่ันทรัพย์ G01 เศรษฐศาสตร์
19 นาย เชน วงศ์ประภัสสร G01 เศรษฐศาสตร์
20 นางสาว รัชนก เศตวงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์
21 นางสาว พิมพ์สุดา ประจงจิตร G01 เศรษฐศาสตร์
22 นาย ภูวนาท เหาะประโคน G01 เศรษฐศาสตร์
23 นางสาว ณัฐกฤตา ภูภักดี G01 เศรษฐศาสตร์
24 นางสาว กัลยรัตน์ มูระคา G01 เศรษฐศาสตร์
25 นาย วีรภัฎ ราชอุไร G01 เศรษฐศาสตร์
26 นางสาว พรนภัส สว่างพบ G01 เศรษฐศาสตร์
27 นางสาว วิภปภา คงสวัสด์ิ G01 เศรษฐศาสตร์
28 นางสาว ณัฐวรรณ ไทรนนท์ G01 เศรษฐศาสตร์
29 นาย คมน์คณิน ทีปประพันธ์ณี G01 เศรษฐศาสตร์
30 นางสาว นภารัตน์ สุราเมา G02 เศรษฐศาสตร์
31 นาย นวพล มาสุข G02 เศรษฐศาสตร์
32 นาย นัทธพงศ์ โพธิยา G02 เศรษฐศาสตร์
38 นาย ฮาบีบุลเลาะ อาแวกอแด M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
39 นาย รัชชานนท์ เปรมเจริญ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
41 นางสาว มนสิชา บุญญาวิโรจน์ M04 การขนส่งทางทะเล
42 นาย ทักษ์ดนัย ปิยะพงษ์ M04 การขนส่งทางทะเล
43 นางสาว ดลยา สุวรรณเรืองศรี M04 การขนส่งทางทะเล
44 นางสาว ธันย์วรินทร์ เตียวธาดากุล M04 การขนส่งทางทะเล
45 นาย พานทอง พิราโสภา M04 การขนส่งทางทะเล
46 นาย อานพ รุ่งโรจน์ M04 การขนส่งทางทะเล
47 นางสาว อรพรรณ ประชุมชน M04 การขนส่งทางทะเล
48 นางสาว เปมิกา พินิจจิตร M04 การขนส่งทางทะเล
49 นางสาว วิลาสินี ทวีวาร M04 การขนส่งทางทะเล
50 นางสาว ชาลิสา เช้ือพรมมา M04 การขนส่งทางทะเล

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ำศึกษำท่ียืนยันสิทธ์ิประจ ำปีกำรศึกษำ 2565 (TCAS รอบท่ี 2)



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ
51 นาย ฐิติกร พลัดพร้ิง M04 การขนส่งทางทะเล
52 นางสาว ศิรดา ทศรักษา M04 การขนส่งทางทะเล
53 นาย ธนกร วงษาเกษ M04 การขนส่งทางทะเล
54 นางสาว มุทิตา บุญล้อม M04 การขนส่งทางทะเล
55 นางสาว ดวงพร จงสันเทียะ M04 การขนส่งทางทะเล
56 นาย ปฐมพล บุญเลิศ M04 การขนส่งทางทะเล
57 นางสาว วิชุดา สารกาญจน์ M04 การขนส่งทางทะเล
58 นางสาว นพรัตน์ ธัญญผล M04 การขนส่งทางทะเล
59 นางสาว ศรุดา เพ่ิมพูล M04 การขนส่งทางทะเล
60 นางสาว พจน์ศิรินทร์ พรเดชวงศ์ M04 การขนส่งทางทะเล
61 นาย จักรพันธ์ ทิพย์จันทร์ M04 การขนส่งทางทะเล
62 นางสาว ภัทรนันท์ จุลานุพันธ์ M04 การขนส่งทางทะเล
63 นางสาว นภัสวรรณ ราโมง M04 การขนส่งทางทะเล
64 นางสาว อรุชิดา นามวงษ์ M04 การขนส่งทางทะเล
65 นางสาว นงนภัส สารเนตร M04 การขนส่งทางทะเล
33 นางสาว นันทยา ม่ันศรี M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
34 นาย พรหมมินทร์ สุขตระกูล M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
35 นาย ธวัชชัย ภักดี M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
36 นางสาว ปรัชฎา จันทร์จู M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
37 นาย ฆณัธ ภารฤทธ์ิ M07 วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
40 นาย สิรภพ วิรุณราช M09 วิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ 
66 นาย ปกพงศ์ เสริฐศรี R02 การจัดการ
67 นางสาว เพ็ญพิชชา นิลสนธิ R02 การจัดการ
68 นางสาว ปภาดา เหลืองวัฒนพานิช R02 การจัดการ
69 นาย ณัฐวุฒิ ไกรเพ็ชร R02 การจัดการ
70 นาย ภูเบศร สีเขียว R02 การจัดการ
71 นางสาว นันทวัน ชาวนาแปน R02 การจัดการ
72 นาย ชาญณรงค์ คงเมือง R02 การจัดการ
73 นางสาว กนกวรรณ ค ามา R02 การจัดการ
74 นางสาว ณัฎฎ์ณกุล อินทร์จันทร์ R02 การจัดการ
75 นางสาว ศศิภา ชีวะประเสริฐ R02 การจัดการ
76 นาย ธนวัฒน์ ศรีชัย R02 การจัดการ
77 นางสาว ณัฐชา ชีวะประเสริฐ R02 การจัดการ
78 นางสาว ณิศาชล สอฮอง R02 การจัดการ
79 นางสาว กชกร ชมประดิษฐ์ R02 การจัดการ
80 นางสาว กมลชนก กมลวิบูลย์ R02 การจัดการ
81 นางสาว พัคก์อัปสร นิลน้ าเพชร R02 การจัดการ
82 นางสาว ณิชกานต์ สอนบาล R02 การจัดการ
83 นางสาว วริศรา วงษ์เขียว R02 การจัดการ
84 นางสาว มุกษิตา ใหญ่ชุก R02 การจัดการ
85 นางสาว นันท์นภัส วุฒิศักด์ิชัยกุล R02 การจัดการ
86 นางสาว สิรินยา บุญประเสริฐ R02 การจัดการ
87 นางสาว ฐิติรัตน์ รัตน์วิเศษฤทธ์ิ R02 การจัดการ
88 นาย นราวิชญ์ สุทธิสา R02 การจัดการ
89 นางสาว ชนิตา โกเกตุ R02 การจัดการ



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล รหัสสำขำ ช่ือสำขำวิชำ
90 นางสาว ปภัศรา ศรีชัย R02 การจัดการ
91 นาย ทิวากร อยู่บุญ R02 การจัดการ
92 นางสาว วิยกาญจน์ สดใส R02 การจัดการ
93 นางสาว อุไรวรรณ เจริญรัมย์ R02 การจัดการ
94 นางสาว สิริลดา ทบแก้ว R02 การจัดการ
95 นางสาว อรนภา เหมรานนท์ R02 การจัดการ
96 นางสาว สุเมธิณี คงศักด์ิ R02 การจัดการ
97 นางสาว ปาลิตา หอมหวล R02 การจัดการ
98 นางสาว สุชาลินีย์ ใหม่งาม R02 การจัดการ
99 นางสาว พรรณภัทร จันทร์ละมูล R02 การจัดการ
100 นางสาว สิริมา พราหมสนธ์ิ R02 การจัดการ
101 นาย พศวีร์ มนตรี R02 การจัดการ
102 นางสาว ธนัชพร อมฤตรส R02 การจัดการ
103 นางสาว แพรวา ควรพิทักษ์ R02 การจัดการ
104 นางสาว ณัฎฐณิชา เลิศงามดี R02 การจัดการ
105 นางสาว ทัตชญา สรรพกิจไพบูลย์ R02 การจัดการ
106 นาย ฐานบดินทร์ ดอนไพรแดง R02 การจัดการ
107 นางสาว นัทธมน แดงกระจ่าง R02 การจัดการ
108 นางสาว สุคณธวา ชัยจ า R02 การจัดการ
109 นาย ณัฐพล คุ้มตระกูล R02 การจัดการ
110 นาย ธนิตพล สังขาราม R02 การจัดการ
111 นางสาว ภิรญา โรจนคงอยู่ R02 การจัดการ
112 นางสาว น้ าทิพย์ เทวานนท์ R02 การจัดการ
113 นางสาว พิสินี อินทวงษ์ R02 การจัดการ
114 นางสาว ภิญญานิษฐ์ ธนนท์กุลโชติ R02 การจัดการ
115 นางสาว ชลมารค ต้ังศรีทวีสุข R02 การจัดการ
116 นาย กรวิชญ์ นาคทอง R02 การจัดการ
117 นางสาว สิรีธร ศรีมาก R02 การจัดการ
118 นางสาว อาทิตยา ภู่ประสงค์ R02 การจัดการ
119 นางสาว ชลลดา มีแสง R02 การจัดการ
120 นางสาว ยศวดี ถาวรชน R02 การจัดการ
121 นางสาว ณัฐชา หวังเจริญ R02 การจัดการ
122 นางสาว ชมพูนุท ทนเถ่ือน R02 การจัดการ
123 นางสาว สุธิตา จวงพลงาม R02 การจัดการ
124 นาย เสฎฐวุฒิ แขรัตน์ R02 การจัดการ
125 นาย พัทธพล เรืองแหล่ม R02 การจัดการ
126 นาย เจนศักด์ิ รัตนบุศย์ R02 การจัดการ
127 นางสาว สุภัสสราพร ชัยชิตาทร R02 การจัดการ
128 นางสาว สิริพร แย้มศิลา R02 การจัดการ
184 นาย อนุศักด์ิ อุสังหาญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
185 นางสาว วรรณษา ศิริอินทราทร R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
186 นางสาว สุภัสสร พลยางนอก R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
187 นางสาว มนัสวี วรปลอบ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
188 นางสาว สิริกาญจน์ สาธุวิจารณ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
189 นางสาว กัลยา แสงโชติ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
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190 นาย เหมันต์ ฉิมาภาคย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
191 นางสาว ประภัสสร พันธ์ชูวงศ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
192 นางสาว ญาณิกานต์ มีเจริญ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
193 นางสาว ธารีรัตน์ เจริญสุข R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
194 นาย ศุภกร ตัณฑกิจวัฒนะ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
195 นางสาว ธีรดา โชติวิชิต R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
196 นางสาว นพมาศ เรืองทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
197 นาย สิปปกร เน้ือเย็น R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
198 นาย ทิวัตถ์ ต้ังตรงพลสิน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
199 นางสาว อรวรรณ เวชวงศ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
200 นางสาว ธมนวรรณ เต้ียมจุมพล R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
201 นาย กฤษณพงศ์ เวชกามา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
202 นางสาว ชนิตา วงษาม่ิง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
203 นางสาว อลิสราภรณ์ พรานกระโทก R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
204 นางสาว อารยา บุญแจ้ง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
205 นางสาว ณัฐวดี บมตะคุ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
206 นางสาว ธิวัลย์ ทองตุ้ม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
207 นางสาว พรกนก เอมจิตต์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
208 นางสาว ชลดา ตีโยบลานนท์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
209 นางสาว ไผ่ศรีสุข เพชรเอม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
210 นางสาว ไอริณ โพธ์ิสุวรรณ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
211 นางสาว นิรชา ดิลกไพบูลย์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
212 นาย กวิน สอนวงศ์ษา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
213 นางสาว ณัฐวดี บุญชู R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
214 นาย พลวัฒน์ ข าฟุ้ง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
215 นางสาว ปนัดดา ไตรณรงค์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
216 นาย ปรัจญา อ่อนเปร้ียว R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
217 นางสาว นงนภัส พงษ์แก้ว R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
218 นางสาว ชนิภรณ์ ศรีเมือง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
219 นางสาว ทักษพร มิยะวรรณ์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
220 นางสาว นันท์นภัส แสงแก้ว R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
221 นาย สัมมาวุฒิ เนียมศรี R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
222 นางสาว ณัฐนันท์ อังคะนาวิน R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
223 นางสาว เชิญขวัญ พิมทอง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
224 นางสาว ลภัสรดา ง้ิวไธสง R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
225 นางสาว ภัทรวดี นนทเสม R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
226 นางสาว ธีระนาฎ อัปมานะ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
227 นาย พัสกร มากคะนา R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
228 นางสาว ลัลลลิล จันทร์มริต R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
229 นางสาว ภาวินี หนูแก้ว R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
230 นางสาว ชนนีรัต อาจณรงค์ R04 ธุรกิจระหว่างประเทศ
231 นางสาว นฤมล ศรีเกษม R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
232 นาย ภูริณัฐ ปัญเศษ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
233 นางสาว ภัณฑิรา พรหมลัทธ์ิ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
234 นาย ธวัชชัย อินทรประสิทธ์ิ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
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235 นางสาว อภิญญา มโหสถ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
236 นางสาว สรณ์สิริ เจียรภักดีสมบัติ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
237 นาย วรายุทธ เผือกสุก R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
238 นาย สหัสวรรษ สูงสังเขต R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
239 นาย วรรณธัช วิลัยลักษณ์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
240 นางสาว กัญญารัตน์ คงเกล้ียง R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
241 นางสาว นภสร ชโนทิศ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
242 นางสาว เบญญทิพย์ สุรัตตัน R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
243 นาย ตุลธร ทัดหอม R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
244 นางสาว ชิสา ชโลทรโรจน์ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
245 นางสาว สาธินี พงษ์วานิชสมบัติ R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
246 นาย พิธาน ธาราสุจริต R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
247 นาย ภานุวัฒน์ พุทธตรัส R07 ธุรกิจระหว่างประเทศ
248 นาย ปองคุณ ทิพยโสตญาน R08 การจัดการ
249 นางสาว หรรษมน อรที R08 การจัดการ
250 นาย ธชาโชติ ชูสาลี R08 การจัดการ
251 นางสาว อัญญรัตน์ ชูชาติ R08 การจัดการ
252 นาย นันทิพัฒน์ เปรมแปลก R08 การจัดการ
262 นางสาว ว่านแก้ว ประเสริฐลาภ R14 การจัดการโลจิสติกส์
263 นางสาว กิติญาดา ไหมสีทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์
264 นาย พงศกร สนธิ R14 การจัดการโลจิสติกส์
265 นาย นราวิชญ์ เรืองชวโรจน์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
266 นางสาว อัญชิษฐา ขาวล้วน R14 การจัดการโลจิสติกส์
267 นางสาว ชนัญชิตา กิจปุญญพัฒน์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
268 นางสาว ดลนภา เหรียญทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์
269 นาย ชัชนันท์ คุ้มเสนียด R14 การจัดการโลจิสติกส์
270 นาย พลาธิป สุตมาตย์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
271 นางสาว ณัฐณิชา ขันทะ R14 การจัดการโลจิสติกส์
272 นางสาว ณัฐธยาน์ จันทร์เทียน R14 การจัดการโลจิสติกส์
273 นาย วรินทร อินทวงศ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
274 นางสาว นพวรรณ มหาพันธ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
275 นางสาว กัญญารัตน์ แพงสุวรรณ R14 การจัดการโลจิสติกส์
276 นางสาว อรรัมภา เฉิน R14 การจัดการโลจิสติกส์
277 นางสาว ชลธิฌา เขตร์กรณ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
278 นางสาว พิชญ์สินี ยานุพรม R14 การจัดการโลจิสติกส์
279 นางสาว ปวิชญา เกิดบัวทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์
280 นาย ภาสวิชญ์ ภักดิบดี R14 การจัดการโลจิสติกส์
281 นางสาว เกวลิน บุญงามวงศ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
282 นางสาว อัญญาวีร์ อัครทวีวรรัฐ R14 การจัดการโลจิสติกส์
283 นางสาว กชพันธ์ เวสารัช R14 การจัดการโลจิสติกส์
284 นางสาว เพ็ญนภัทร อินทร์ศร R14 การจัดการโลจิสติกส์
285 นางสาว พิฌาภรณ์ กล่ินสุคนธ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
286 นาย เศรษฐพงศ์ หงษ์ยุพา R14 การจัดการโลจิสติกส์
287 นางสาว ปิยธิดา เกตุสุวรรณ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
288 นาย รัตนกรณ์ กวินกิจ R14 การจัดการโลจิสติกส์
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289 นางสาว ปาลิดา วจนศิริกุล R14 การจัดการโลจิสติกส์
290 นาย อรรถวัฒ สิงห์อินทร์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
291 นางสาว สิริมนต์ สุบงกช R14 การจัดการโลจิสติกส์
292 นางสาว สุภานัน กรกิจอนันต์ R14 การจัดการโลจิสติกส์
293 นางสาว อลิสา จังหวัดกลาง R14 การจัดการโลจิสติกส์
294 นางสาว พรรณษา ฤทธิศักด์ิ R14 การจัดการโลจิสติกส์
295 นาย จุฑากรณ์ สุขสุทธ์ิ R14 การจัดการโลจิสติกส์
296 นาย มีมิตรภาพไมตรี มะธิปะโน R14 การจัดการโลจิสติกส์
297 นาย วงศ์วริศ สอนประสิทธ์ิ R14 การจัดการโลจิสติกส์
298 นาย นราวิชญ์ โพธ์ิศรี R14 การจัดการโลจิสติกส์
299 นางสาว ภัทรียา เมาลี R14 การจัดการโลจิสติกส์
300 นาย สมยศ วงศ์สว่าง R14 การจัดการโลจิสติกส์
301 นาย พลากร พูลประเสริฐ R15 การจัดการโลจิสติกส์
302 นางสาว ณัฐทิชา ราชะเนตร์ R15 การจัดการโลจิสติกส์
303 นาย ปฏิภาณกรณ์ ทัพซ้าย R15 การจัดการโลจิสติกส์
304 นางสาว พิมพร สุวรรณภักดี R15 การจัดการโลจิสติกส์
305 นางสาว นลินนิภา นานประโคน R15 การจัดการโลจิสติกส์
306 นาย พุฒิพัฒน์ นาคดี R15 การจัดการโลจิสติกส์
307 นางสาว ภัทราวดี ภูพลาดพลอย R15 การจัดการโลจิสติกส์
308 นางสาว ปรียาภร อนุศิริ R15 การจัดการโลจิสติกส์
309 นาย เดชาพงศ์ สุชญากูล R15 การจัดการโลจิสติกส์
310 นางสาว ฉัตรนฤมล พหุลรัตน์ R15 การจัดการโลจิสติกส์
311 นางสาว จารุวรรณ ขุนทอง R15 การจัดการโลจิสติกส์
312 นางสาว ธรรญธร ชูเนียม R15 การจัดการโลจิสติกส์
313 นาย ป้องเกียรติ สหาวุธ R15 การจัดการโลจิสติกส์
314 นางสาว นารีรัตน์ เพลียซ้าย R15 การจัดการโลจิสติกส์
315 นางสาว ปรียาภัทร อนุศิริ R15 การจัดการโลจิสติกส์
316 นาย มูฮัมหมัดฟิตรี เดียได R15 การจัดการโลจิสติกส์
317 นาย ณัฐพงศ์ คงเขียว R15 การจัดการโลจิสติกส์
318 นาย ณภัทรพงศ์ รัชต์ธนสถิตย์ R15 การจัดการโลจิสติกส์
319 นางสาว ญาณิศา ถาวร R15 การจัดการโลจิสติกส์
320 นาย รชานนท์ บุญจัน R15 การจัดการโลจิสติกส์
321 นางสาว อารีรัตน์ เมฆอากาศ R15 การจัดการโลจิสติกส์
322 นางสาว รัชฎาวรรณ ถุงค าแก้ว R15 การจัดการโลจิสติกส์
323 นาย ชารีฟ สาและ R15 การจัดการโลจิสติกส์
324 นาย นพมนต์ จีนธรรม R15 การจัดการโลจิสติกส์
325 นาย อนวัฒน์ เปียแก้ว R15 การจัดการโลจิสติกส์
326 นาย นิติภูมิ เผือกพิศ R15 การจัดการโลจิสติกส์
327 นาย อภิวิชญ์ จันโป้ R15 การจัดการโลจิสติกส์
328 นางสาว อรอนงค์ เมืองโพนงาม R15 การจัดการโลจิสติกส์
329 นางสาว ธนวรรณ สุขสุวรรณ R15 การจัดการโลจิสติกส์
330 นางสาว ณัฐกฤตา โมลา R15 การจัดการโลจิสติกส์
331 นางสาว ภัทรดา ป้ันทอง R15 การจัดการโลจิสติกส์
332 นาย นาวิน มะลานวล R15 การจัดการโลจิสติกส์
333 นางสาว กุลภามาศ เตยหอม R15 การจัดการโลจิสติกส์
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334 นางสาว ธนัชชา บุญรอด R15 การจัดการโลจิสติกส์
335 นางสาว ซีซารียา ศรีบูโฮม R15 การจัดการโลจิสติกส์
336 นาย วินย์สันต์ วินทชัย R15 การจัดการโลจิสติกส์
337 นาย ธราดล กอธวัช R15 การจัดการโลจิสติกส์
338 นางสาว ศศิกาญจน์ หม่ืนชะนะ R15 การจัดการโลจิสติกส์
339 นางสาว วริศรา อ้นมงคล R15 การจัดการโลจิสติกส์
340 นางสาว ทักษพร ตาอ้ายเทือก R15 การจัดการโลจิสติกส์
341 นาย เจษฎาภรณ์ อภิรักษ์นิยม R15 การจัดการโลจิสติกส์
342 นาย ปิลันท์ จันทวงษ์ R15 การจัดการโลจิสติกส์
343 นางสาว ศิริพร ยอดจันทึก R15 การจัดการโลจิสติกส์
344 นาย พิพัฒน์ แจ่มจันทร์จรัส R16 การเงินและการลงทุน
345 นาย หาญศิรา ขาวมีศรี R16 การเงินและการลงทุน
346 นางสาว มัทนพร แน่นหนา R16 การเงินและการลงทุน
347 นาย ชัฎโชติ กล่ินมาหอม R16 การเงินและการลงทุน
348 นางสาว นาฏจริยา ช่างสุวรรณ R16 การเงินและการลงทุน
349 นางสาว วัณวลี เกลียวสีนาค R16 การเงินและการลงทุน
350 นางสาว ช่อเพชร ใจสบาย R16 การเงินและการลงทุน
351 นาย ธนันดร เฟ่ืองฟู R16 การเงินและการลงทุน
352 นางสาว วรรณพรรษ ย้ิมกัลป์ R16 การเงินและการลงทุน
353 นาย ปุณยวีร์ หนังสือ R16 การเงินและการลงทุน
354 นางสาว บุษยา บุญช่วย R16 การเงินและการลงทุน
355 นางสาว ณัฏฐณิชา ฤกษ์มงคล R16 การเงินและการลงทุน
356 นาย วราพงษ์ ศรีสุข R16 การเงินและการลงทุน
357 นาย ณัฐพล จิตรตรง R16 การเงินและการลงทุน
358 นางสาว พีรดา เสนาะวาที R16 การเงินและการลงทุน
359 นาย ธีรศักด์ิ ภักดี R16 การเงินและการลงทุน
360 นางสาว ณัฏฐนันท์ สะมะโน R16 การเงินและการลงทุน
361 นางสาว ธัญทิพย์ ผอนนอก R16 การเงินและการลงทุน
362 นาย พิพัฒน์ บุญประเสริฐ R16 การเงินและการลงทุน
363 นาย วีรวิทย์ วงษ์นิยมกิจ R16 การเงินและการลงทุน
364 นางสาว นภัสวรรณ มุ่งเอ้ือมกลาง R16 การเงินและการลงทุน
365 นางสาว ปทิตตา แก้วค า R16 การเงินและการลงทุน
366 นางสาว พิมพ์สิริ พงษ์ไพบูลย์ R16 การเงินและการลงทุน
367 นางสาว ณัฐลดา ญาตินิยม R16 การเงินและการลงทุน
368 นางสาว ศุภิสรา บางเขียว R16 การเงินและการลงทุน
369 นางสาว สิริภิญญา ขินานา R16 การเงินและการลงทุน
370 นางสาว ชลิตา สุตลาวดี R16 การเงินและการลงทุน
371 นาย วรโชติ เดชฤทธ์ิ R16 การเงินและการลงทุน
372 นางสาว นันท์นภัส โต๊ะมุดบ ารุง R16 การเงินและการลงทุน
373 นาย ณัฐปภัสร์ โรจน์พิบูลย์พันธ์ R17 การเงินและการลงทุน
374 นาย ชิษณุพงศ์ ตรุษานนท์ R17 การเงินและการลงทุน
375 นาย นนท์ธกานต์ นาชัยดุล R17 การเงินและการลงทุน
376 นางสาว ณัจฉรียา บ าราบพาล R17 การเงินและการลงทุน
377 นาย ธนพนธ์ เขียวกล่ า R17 การเงินและการลงทุน
378 นางสาว รัตนาภรณ์ เพ่ิมนิตย์ R18 ธุรกิจระหว่างประเทศ
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379 นางสาว อินทิรา แว่นดี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
380 นางสาว ศิรดา ป่ินโภคินทร์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
381 นางสาว อริสรา ทองเสริม R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
382 นางสาว อภิชยา วิลาวรรณ์ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
383 นางสาว อนิสา สวนทวี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
384 นางสาว กชพร บุญประสิทธ์ิ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
385 นาย นวพล เรืองจรัสชา R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
386 นางสาว สุพัทรา แก้วมณี R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
387 นางสาว ญาวิณี บุตตะ R20 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
388 นางสาว ณัฏฐ์ธัญศา ช่ืนอารมย์ R21 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการโรงแรม)
389 นางสาว วรรณภา รอดบุญ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย)

390 นางสาว ณัฏฐณิชา มิจนทรัพย์ R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย)

391 นางสาว กชพร แก้วเหล่า R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย)

392 นางสาว ชลธิชา บุดดาชัย R22 การจัดการอุตสาหกรรมบริการ(แขนงวิชาการจัดการการท่องเท่ียวร่วมสมัย)

393 นางสาว กุลธิดา ค าบุดดี R24 การบัญชี
394 นางสาว ทักษิณา พลบูรณ์ R24 การบัญชี
395 นางสาว เพ็ญภิชา หอมช่ืน R24 การบัญชี
396 นางสาว นฤศรา แก้วศรีปราชญ์ R24 การบัญชี
397 นางสาว สร้อยทิพย์ แสนฟูเฟ่ือง R24 การบัญชี
398 นาย เจษฎากร ไพรบึง R24 การบัญชี
399 นางสาว ศรัญญา ดาน้อย R24 การบัญชี
400 นางสาว ฟารีดา กระโห้ทอง R24 การบัญชี
401 นางสาว ธัญญ์ธนรัตน์ คงทน R24 การบัญชี
402 นางสาว ศิริญา ชาติทอง R24 การบัญชี
403 นางสาว ธนัชพร ฤทธิเนียม R24 การบัญชี
404 นางสาว ชญานุช โกมุทีวงษ์ R24 การบัญชี
405 นางสาว ศตนันท์ ชัยเวทย์ R24 การบัญชี
406 นางสาว ศศินา สูงสกุล R24 การบัญชี
407 นางสาว ณัฐนิตา มากแพ R24 การบัญชี
408 นางสาว ธัญลักษณ์ สว่างชม R24 การบัญชี
409 นาย ปิตุลา ศิริชนะ R24 การบัญชี
410 นาย ณุดร ม่ันหมาย R24 การบัญชี
411 นางสาว อัยยาวีร์ อินทนา R24 การบัญชี
412 นางสาว ณัฐชนิศ ทองค า R24 การบัญชี
413 นางสาว เพ็ญพิชชา อังศิริ R24 การบัญชี
414 นางสาว ฐานิสา อุปมา R24 การบัญชี
415 นางสาว ชลธิชา เจริญสุข R24 การบัญชี
416 นาย บรรณวัชร ประดิษฐ์ R24 การบัญชี
417 นางสาว นันทวี โรจนัย R24 การบัญชี
418 นางสาว สุดารัตน์ หาฤกษ์ R24 การบัญชี
419 นางสาว สุภานัน งามชัยสวัสด์ิ R24 การบัญชี
420 นางสาว เสาวลักษณ์ มีแสง R24 การบัญชี
421 นางสาว ปาริฉัตร ปิยะทวีทรัพย์ R24 การบัญชี
422 นางสาว วิภามาศ บุญกล่ิน R24 การบัญชี
423 นางสาว บุญญาดา ไชยสุทธินันท์ R24 การบัญชี
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424 นาย อานุภาพ ศรีวรรณหลอด R24 การบัญชี
425 นางสาว เต็มตรอง ลิขิต R24 การบัญชี
426 นางสาว พัณณ์ชิตา วิทยาจิรพัฒน์ R24 การบัญชี
427 นางสาว ภคนันท์ นาควัชระ R24 การบัญชี
428 นางสาว นิรุชา สอนศิริ R24 การบัญชี
429 นางสาว ฐิติมา นุชเจริญ R24 การบัญชี
430 นางสาว นิชาภา ปัญญาเหมือง R24 การบัญชี
431 นางสาว พิยดา จันทร์เทพ R24 การบัญชี
432 นางสาว สิรภัค ละธงสินธ์ุ R24 การบัญชี
433 นางสาว พิมพ์มาดา ปฤชาญาณ R24 การบัญชี
434 นาย เตชธรรม ช านาญชล R24 การบัญชี
435 นาย ปฏิพัทธ์ พรมสอน R24 การบัญชี
436 นางสาว เปมิกา นรพัลลภ R24 การบัญชี
437 นางสาว วิริษา เทินสระเกษ R24 การบัญชี
438 นางสาว ชญานิษฐ์ อ้ึงรังษี R24 การบัญชี
439 นางสาว นัชชา พุฒชงค์ R24 การบัญชี
440 นางสาว ชมณัฐกาญจน์ ยังดี R24 การบัญชี
441 นางสาว สิริยากร บุญโต R24 การบัญชี
442 นางสาว บัณฑิตา ธนาสนธ์ R24 การบัญชี
443 นางสาว บัณฑิตา ทองสัมฤทธ์ิ R24 การบัญชี
444 นาย ศุภวิชญ์ ไผ่บง R25 การบัญชี
445 นาย วีรวัฒน์ ภัตตรา R25 การบัญชี
446 นางสาว ณิชาภัทร บัวบาน R25 การบัญชี
447 นางสาว ณัฐกานต์ ปัตตา R25 การบัญชี
448 นางสาว ณัฐวิภา มณีนัย R25 การบัญชี
449 นางสาว ศิรประภา เฉลิมพิศ R25 การบัญชี
450 นางสาว กนกวรรณ เลิศวิลัย R25 การบัญชี
451 นางสาว จิราวรรณ สุขเจริญ R25 การบัญชี
452 นาย ณภัค เอ่ียมค า R25 การบัญชี
453 นางสาว ณิชกุล หล่อศิริรัตนากุล R28 การบัญชี
454 นางสาว พิมพ์ชนก ธรรมสนิท R28 การบัญชี
455 นางสาว กนกพร มาชุมแสง R29 การจัดการโลจิสติกส์
456 นางสาว ญาณิศา พิมพ์นนท์ R29 การจัดการโลจิสติกส์
457 นางสาว ฐิติธนา ขันตี R29 การจัดการโลจิสติกส์
458 นาย รัชกฤช ม่ันวงค์ R29 การจัดการโลจิสติกส์
129 นาย อานุฉัตร อ่อนศรีทอง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
130 นาย วุฒิพงศ์ กุลอุปฮาด R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
131 นางสาว มนทนา แก้วศิรินิมิตกุล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
132 นางสาว ฐิตาภรณ์ ปุณยไกรสิทธ์ิ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
133 นางสาว ธนาวรรณ ต้ังค า R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
134 นางสาว ภิญญดา เณรจาที R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
135 นาย ธนัท บุณยธรรมพร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
136 นาย ธนากร กนกหงษ์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
137 นางสาว กรณิศ แก้ววิเชียร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
138 นางสาว ลักขิกา มงคลต้ังศิริกุล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
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139 นางสาว จุฑาภรณ์ สุปิยะพันธ์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
140 นางสาว จณิสตา ทาระพันธ์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
141 นางสาว กัญญาภัค ชัยมะณี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
142 นาย กานต์ดนัย ปราณี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
143 นางสาว กุสุมา ทิพย์รัตน์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
144 นางสาว อริยา นวนกลาง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
145 นาย อภิเสก ศักด์ิสกุลไกรเลิศ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
146 นางสาว วรินทร วิสุทธิมโน R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
147 นางสาว นันทพร ดวงสา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
148 นางสาว อภิชญา วารีสิงห์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
149 นาย ณัฐภัทร งานค าอ้าย R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
150 นางสาว ปิยพร มีพันลม R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
151 นางสาว ณัฐธยาน์ แจ่มจันทา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
152 นางสาว อมรรัตน์ ชูสวัสด์ิ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
153 นางสาว อภิสราภรณ์ ชาญมัจฉา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
154 นางสาว นันทิยา สมัครเขตรการ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
155 นาย ภูธเนศ แก้วพิศดาร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
156 นาย ภูวนัต เพ่ิมทวีทรัพย์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
157 นางสาว วรัญญา เฉ่ือยราษฎร์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
158 นางสาว ธนพร ม่วงศรี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
159 นาย ศุภวิชญ์ ทองค า R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
160 นางสาว รัมภาภัทร ทอนสูงเนิน R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
161 นาย บุญญาฤทธ์ิ วรทิพย์นรากร R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
162 นางสาว ชลลดา อินแตง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
163 นางสาว ปาณิสรา จันทร์ศรี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
164 นางสาว นางสาววรรณวิษา ทะลีสี R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
165 นาย ณัฐสิทธ์ิ จิตรานนท์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
166 นางสาว สุชาดา ศรีโชติ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
167 นางสาว วรัญญา วรรณค า R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
168 นาย ชัยชนะ ปล่ังกลาง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
169 นางสาว จิดาภา ชาญประโคน R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
170 นางสาว พิมพ์อร สุขประเสริฐ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
171 นางสาว กัญญาณัฐ การะยะ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
172 นางสาว ชมพู่ มาตรินทร์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
173 นางสาว ปวริศา คงประชา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
174 นางสาว พิมรภัทร อรุณยโรจน์ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
175 นางสาว ทิพย์ภาพร มนค า R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
176 นาย เนติธร นิติกาล R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
177 นางสาว สุภาวดี ตรุดเส็ง R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
178 นาย ปณิธาน จันทร์นรา R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
179 นางสาว ธิดารัตน์ ไทยมุ้ย R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
180 นางสาว กชกร แสงชนะ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
181 นางสาว จุฑารัตน์ เช้ือวิเศษ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
182 นางสาว จิรนันท์ นาคสุทธ์ิ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
183 นางสาว ธีรตา สถาวระ R32 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
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253 นาย เจษฎา อนุกูล R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
254 นางสาว วิไลวรรณ เพชรแย้ม R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
255 นางสาว พลอย บ ารุงจิตร์ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
256 นางสาว วริศรา บุญชู R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
257 นางสาว สุนิสา แกมจินดา R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
258 นาย จักรพรรด์ิ เตชะวัฒนวรรณา R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
259 นาย ตุลยวัต สุริยะ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
260 นางสาว กนกวรรณ แสงชนะ R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
261 นาย ชาญพิชัย โกรธกล้า R33 การตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา 
459 นางสาว ฐานิตา สารวรรณ์ S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย
460 นางสาว ปณิตา ค าวงษ์ S02 วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูลและคณิตศาสตร์ประกันภัย
461 นางสาว สรัญญา พูลแช่ม S03 เคมี
462 นางสาว สุปราณี เนียมผลิผล S03 เคมี
463 นางสาว สุธิรา ประดับค า S03 เคมี
464 นาย ณัฐพริษฐ์ สมบูรณ์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
465 นาย สิทธิเดช เลิศลัคนา S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
466 นาย ณภพ คุ้มชาวนา S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
467 นาย คัมภีร์ พรมรักษ์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
468 นาย ณัฐนันท์ กมลเดชฤทธา S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
469 นาย ธีรกร ต้ังวัฒนกิจ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
470 นาย ศุภนิมิต นิลฉวี S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
471 นาย ปิยศักด์ิ สวยสอาด S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
472 นาย กิตติธร ทองตุ้ม S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
473 นาย ปรวภัทร มุธะรพัฒน์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
474 นาย สิรวิชญ์ คูตระกูล S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
475 นาย เจตนิพัทธ์ แดงใส S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
476 นาย ติณณภพ ราชดา S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
477 นาย เดชาธร ทองทิพยรัตน์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
478 นางสาว เพ็ญพิชชา ไพรวัลย์ S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
479 นางสาว ชลนิกานต์ สังวัง S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
480 นาย รติพงษ์ วันวิเสส S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
481 นางสาว ณัฐณิชา นนตระอุดร S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
482 นาย รัตนพงศ์ ม่วงกระโทก S05 วิทยาการคอมพิวเตอร์
483 นาย จิณณพัต ขาวพุ่ม S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
484 นาย พิสิฐชัย วงศ์โสภณ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
485 นาย สิรภพ ชูทอง S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
486 นาย ปูรณ์ ไพโรจน์กิจตระกูล S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
487 นาย ถิรวัฒน์ ศิริพานิช S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
488 นาย สินธนา สุวรรณโคตร S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
489 นาย ภูริณ พวงมะเด่ือ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
490 นาย สตินทรี เพชรสุวรรณ S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
491 นาย จิรพัฒน์ ศรีไชอิน S06 วิทยาการคอมพิวเตอร์
492 นาย ฐานพัฒน์ ศิริทรัพย์ภิญโญ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
493 นาย นพัช จรูญรัตน์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
494 นาย สู้ภัย นันทะวงษ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
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495 นาย อภินันท์ สืบสิงห์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
496 นาย รชต พานิชรุทติวงศ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
497 นาย ณภัทร กันทะศรี S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
498 นาย ณัฐพงศ์ ธัญญอนันต์ผล S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
499 นาย คุณากร มูลทองฟัก S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
500 นางสาว ตรีเนตร เทพทอง S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
501 นาย ประภวิษณ์ุ ปลอดภัย S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
502 นาย ชุติภาส อ่ิมเอิบ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ
503 นางสาว ชนิสรา จันธิมา S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
504 นางสาว กันต์กนิษฐ์ พุฒซ้อน S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
505 นางสาว กัญญาณัฐ รอดบรรจบ S10 เทคโนโลยีสารสนเทศ
506 นางสาว นารีรัตน์ งามย้ิม S11 ฟิสิกส์
507 นางสาว ดวงกมล เสง่ียมวงษ์ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
508 นางสาว กัญญาพัชร อนันทเพชร S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
509 นางสาว พิมพ์อัปสร มาลารักษ์ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
510 นาย จารุวัฒน์ ทองวรรณ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
511 นางสาว ชฎาพร บุญค า S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
512 นางสาว บุณยานุช สีบุญเรือง S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
513 นาย บุรัสกร หอมสมบัติ S18 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม
514 นาย วราวุธ บุญยอ T05 วิศวกรรมโยธา
515 นาย ศรันยู จันทร์เลิศ T05 วิศวกรรมโยธา
516 นางสาว ชมพูนุช อุประ T05 วิศวกรรมโยธา
517 นาย วรวุฒิ เฉิน T05 วิศวกรรมโยธา
518 นาย นนทพัทธ์ เปรมปรีด์ิ T05 วิศวกรรมโยธา
519 นางสาว ณัฏฐธิดา แก้วสุวรรณ์ T05 วิศวกรรมโยธา
520 นาย นิอัลฟุรก็อน เหมเหาะ T05 วิศวกรรมโยธา
521 นาย ณฐกร สุวรรณโพยม T05 วิศวกรรมโยธา
522 นางสาว มัยรัตน์ดา นาเขียว T05 วิศวกรรมโยธา
523 นางสาว สุภารัตน์ ศรนาราย T05 วิศวกรรมโยธา
524 นาย จิรภาส อินทร์เจริญ T05 วิศวกรรมโยธา
525 นาย กัญวลาพล พุทธศรี T05 วิศวกรรมโยธา
526 นาย สราวุฒิ จารุวัฒน์พงศ์กุล T05 วิศวกรรมโยธา
527 นางสาว พิมพ์วิภา สีอ่อน T05 วิศวกรรมโยธา
528 นาย นฤพล พระภูมิ T05 วิศวกรรมโยธา
529 นางสาว กนกพร หงษ์สกุล T05 วิศวกรรมโยธา
530 นาย จักรกฤษณ์ บุญจูง T05 วิศวกรรมโยธา
531 นาย สุธินันท์ บุญจินดา T05 วิศวกรรมโยธา
532 นางสาว ณัฐพร สหัสถิตย์ T05 วิศวกรรมโยธา
533 นาย วีรภัทร ศรีหร่าย T05 วิศวกรรมโยธา
534 นาย สุรวัช ย่ิงปัญญาโชค T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
535 นาย ปานเนตร วนิชชากร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
536 นาย ภูริพัฒน์ กลมกล่อม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
537 นางสาว สุชานันท์ จันทรจามร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
538 นาย ณัฐพัชร อินทเจริญศานต์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
539 นางสาว ภัทร์พลอย นิธิวาณิชย์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
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540 นาย ณัฐดนัย หลิมศิวิไล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
541 นาย รัฐเขตต์ นุ่มเจริญ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
542 นางสาว กรกนก ดาราเพ็ญ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
543 นางสาว ชนิกานต์ พัฒนะกูล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
544 นาย รชต ผดุงผล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
545 นาย โสภณวิชญ์ ทัพเส็ง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
546 นางสาว ณัฐฐา นามเมือง T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
547 นาย สุธี ชาวสมุทร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
548 นางสาว อภิชญา หอมนิยม T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
549 นาย สิทธิภาคย์ ใจสงัด T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
550 นาย พิชญุตม์ กมล T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
551 นางสาว รวีรัตน์ จอมศรีธนภัทร์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
552 นางสาว อภิรดี เกตุพันธ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
553 นาย ณภัทรพงศ์ แช่มช้อย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
554 นางสาว อิสราภรณ์ นิลประดับ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
555 นาย มาริษ ตากมัจฉา T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
556 นาย ณัฐภาส เรียงเงิน T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
557 นาย อภิวิชญ์ นะเรศ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
558 นาย นิติธร กิจประสพโชค T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
559 นางสาว สุนันทา ธูปสมุทร T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
560 นาย ธนวัฒน์ พิตตินันท์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
561 นาย ภคิน แซ่โค้ว T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
562 นางสาว ปิยนุช โตใย T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
563 นาย อภิรักษ์ นามวงษ์ T12 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
564 นาย ทัศธวชัย พรมศร T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
565 นาย อิทธิพัทธ์ อยู่พุ่ม T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
566 นาย ภาณุวัฒน์ แผลงนอก T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
567 นาย ณัฏฐกฤษฏ์ บุญธวัชสินีกุล T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
568 นาย ธนาธร ขันทอง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
569 นางสาว ช่ืนฤดี บุญพยุง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
570 นางสาว พนัดดา จันทร์ศรี T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
571 นาย อภิวัฒน์ ศรีสว่าง T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
572 นาย ณัฐวุฒิ ชลารักษ์ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
573 นางสาว กนกวรรณ ห่องค า T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
574 นาย ไชยภัทร สามารถ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
575 นาย บัญญพนต์ ไตรเมฆ T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
576 นาย เมธา วงศ์สอน T13 วิศวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
577 นาย ปวริศ แสงก าพลี T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
578 นาย สิรวิชญ์ พรมเมือง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
579 นาย อภิสิทธ์ิ ไชยะอินทร์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
580 นาย อนิวัต ใจวรรณะ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
581 นาย กรวุฒิ กาวิบูลย์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
582 นาย พงษ์เทพ ศรีแก้ว T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
583 นางสาว ภัคจิรา เกาะเหมือน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
584 นางสาว พรนัชชา กล่ าเชย T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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585 นาย ภูริภัทร สอนสุระ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
586 นางสาว ศรุตา ทองอ่ิน T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
587 นางสาว รุจิกร สงเมือง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
588 นาย พีรพัฒน์ ไชยชนะ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
589 นาย วรวุฒิ สีเขียว T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
590 นาย คามิน ทองหล่อ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
591 นาย จิรัฏฐ์ ธีระชาติสกุล T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
592 นางสาว พัชราพรรณ ประทุมรัตน์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
593 นางสาว ธนาภรณ์ นิลกรณ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
594 นาย สุภกฤฏ เกษมวงศ์ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
595 นาย ธนพัฒน์ แก้วแดง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
596 นาย วรวุฒิ บุญเรืองรอง T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
597 นางสาว น้ าฝน จิตต์โอบอ้อม T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
598 นาย ธนพงษ์ โวหาร T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
599 นางสาว สิตานัน ทัพศิริ T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
600 นางสาว ปรางทิพย์ เถาว์ทวี T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
601 นาย นรุตม์ชัย จาตุรวาณิช T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
602 นาย ก้องภพ สุวรรณสุข T14 วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
603 นางสาว พรวิภา พูลย่ิง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
604 นางสาว พิชชาพร พ้นภัยพาล T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
605 นาย ณัฐพร ภู่บุญลาด T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
606 นางสาว สินิทธ์นาถ ญาติเสมอ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
607 นางสาว ศิริลักษณ์ แถบทอง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
608 นางสาว จิตาภา มอญเก่า T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
609 นาย รัชชานนท์ บุญแล T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
610 นาย นวันธร หม่ืนวงษา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
611 นาย พีรวัส ประทุมมา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
612 นางสาว กัญญารัตน์ พิณเสนาะ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
613 นาย พีรพันธ์ ระวัง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
614 นางสาว ลักษิกา จันสิริ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
615 นาย ชนปราชญ์ปกรณ์ เงินโม้ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
616 นาย เจริชบราย ซีซอน T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
617 นาย ธีรพล กวนเมืองใต้ T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
618 นางสาว กัญญณัช เหลืองอ่อน T19 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

สำขำวิชำวิศวกรรมเต่อเรือและคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงำนบนเรือ) (M03) ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปล่ียนช่ือดังน้ี  
- สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกลเรือ (ภาคปกติ)  รหัสสาขาวิชา (M09)

- สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคภาษาอังกฤษ)  รหัสสาขาวิชา (R27)

สำขำวิชำวิศวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (M01) ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปล่ียนช่ือดังน้ี  
- สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ (ภาคปกติ)  รหัสสาขาวิชา (M07)

หมำยเหตุ สำขำวิชำกำรตลำด (R03) ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปล่ียนช่ือดังน้ี  
- สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคปกติ)  รหัสสาขาวิชา (R32)
- สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ)  รหัสสาขาวิชา (R33)




