รหัสนักศึกษา
59120500658
59120500659
59070502050
59070502498
59070502499
59070502500
59070502688
59070502689
59070502690
59070502691
59070502692
59070502693
59070502694
59070502695
59070502696
59070502697
59070502698
59070502699
59070502700
59070502701
59080505628
59130500233
59130500248
60120500648
60070500893

ชื่อ
ปาณิศรา
สุธาศินี
ปริศนา
ฐิติกร
อรุณศรี
วีรภัทร
กนกวรรณ
กฤตมุข
ชัยภัทร
ณัฏฐวัธน์
ณัฐวรรธน์
ณัฐ
ธนวัฒน์
ธันพงศ์
นิติภูมิ
บุรินทร์
ภูดิท
รวิพล
วทัญญู
ธีรโชติ
คมชาญ
GULNIHAN
TASHFIQ
ชญานินทร์
วัฒนา

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ศรีสันติสุข
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
นาคธนสุกาญจน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
รื่นอารมย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
วังแสน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สุวรรณเทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ตันสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ยืนยิ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อุปการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ไกลถิ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ยิ่งกุลสิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ศรีเพ็ชร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ศาสนนันทน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เครือยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รัตตัญญู
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เวชกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
การชงัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เบ้านอก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปอบอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นุชพูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ศรีบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชูขันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีโยธา
NEBIOGLU
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
RAHMAN
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
หาราช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
โพธิ์น้อย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสนักศึกษา
60070500894
60070500895
60070500896
60070501089
60070501090
60070501091
60070503477
60070503625
60070503626
60070503627
60080505622
60090500039
59120500095
60120500236
61080501414
61080501424
61080501457
61080501505
61080501517
61080501518
61080501519
61080501520
61080501521
61080501523
61080501524

ชื่อ
ภวัต
กิตติพงศ์
ธีระพล
อรรณพ
คณิน
เตชิต
ABED
AKMAL
FARID
SHAFA
วิรัญญา
ปิยังกูร
PISETH
กฤตพงศ์
จีระนันท์
ณัชชา
พชานันทน์
อัคคีนภา
จิตรลดา
ชัชชัย
ณัฐนิชา
พชรพร
มนต์ชิตา
ศิริประภัส
อภิชญา

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
เพ็ชร์ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วัฒนพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
จังรุ่งโรจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กองสมบัติเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สุทธิประภา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
HOSSAIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ALFARIZI
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ARKAN
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
AZZAHRA
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชินตุ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีโยธา
อังกูรสิทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
CHAN
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
จงตระกูล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
วงษ์อ่อน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ศิรประภาพงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
กฤษณานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ศิริวัฒนสูงสุด
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ยศปัญญา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ภัทรอัมพรชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ศรีสม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ศรีพุทธา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
พาอินทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
มั่นศิลป์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ร่มโพธิ์ทอง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย

รหัสนักศึกษา
ชื่อ
61080501525 ภูมิพัฒน์
61080501632 ชญาชนก
61080501660 บุณย์ยุพิน
61080501661 ปลิว
61080501664 ฑิฆัมพร
61080501665 ธนาดล
61080501667 หัสดิน
61080501668 อริสา
61080501669 ณรงค์ฤทธิ์
61080501672 พรศิลป์
61080501673 สุภาพร
61080501674 วรรธนัย
61080501675 ธนรัช
61080501677 ปฏิพล
61080501679 อภิเชษฐ์
61080501827 กวีวัชร
61080501829 ธนพล
61080501830 นารีรัตน์
61080501832 พลวัต
61080501833 พิชชาพร
61080501834 อารียา
61120500428 XING PING
61120500601 ดนัทธ์
61120500602 XIONG
61120500603 ขนิษฐ

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ยืนยงหัตถภรณ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ดวงสนิท
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
นิลจันทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
วุฒิภูมิ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ระเบียบโพธิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
นนทะนา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
โชตินอก
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
จรูญจิรเสถียร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
เมฆโพธิ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ฉัตรแสงเจริญ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ลาพาย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
หงษ์โต
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
เอนสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
แซ่ลื้อ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
วุฒิโอสถ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
มั่นคง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ศรีประเสริฐ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
จักรคา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
ภูกาบเขียว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
เพชรี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
สวัสดิธนสาร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
โครงการร่วมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตส์และเทคโนโลยีมีเดีย
LUO
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบอุตสาหกรรม
สระวาสี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
JIN
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
วิชญเวทางค์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์

รหัสนักศึกษา
61120500606
61120500608
61120500611
61120500619
61120500627
61120500634
61120500637
61120500638
61120500639
61070500027
61070500056
61070500058
61070500059
61070500060
61070500061
61070500063
61070500064
61070500065
61070500066
61070500067
61070500068
61070500069
61070500070
61070500071
61070500072

ชื่อ
ชนกนันท์
ทอฝน
ปิยภัทร
ภาคภูมิ
สรรเพชญ์
ณัฏฐณิชา
ฉัฏฐพล
ณัฐนันท์
ธนัท
ปรเมศ
แทนดาว
กนกพร
คุณาธร
ชลฉัตร
ชานนทร์
ณัฐธัญ
นรมน
นะห์ดา
นิธิพร
บุณยวรีย์
ปาลิตา
พิชชาพร
พิชญุตม์
รัชรินทร์
ศตพร

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
หาญฐาปนาวงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
อดิศักดิ์เดชา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
จุลเจือ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
พูนเพชร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
แสงไพบูลย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
เลิศเจริญสุข
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
เลิศสุริย์เดช
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
จึงศิริกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
อริยธนสุวรรณ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
ออกแบบนิเทศศิลป์
สุขมงคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
โดมศรีฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อัตถาผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เฉลิมสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
พิมตะขบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
วงศ์ว่องไว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อารมณ์สวะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สธนเสาวภาคย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
มูซอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ศรีอมร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ประจันศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ประกอบปราณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ชนะเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เฮงสาโรชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เพิ่มศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รังษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รหัสนักศึกษา
61070500073
61070500074
61070500075
61070500076
61070500077
61070500078
61070500236
61070500300
61070500301
61070500302
61070500303
61070500304
61070500305
61070500306
61070500307
61070500308
61070500309
61070500310
61070500312
61070500313
61070500314
61070500315
61070500316
61070500452
61070500453

ชื่อ
ศุภวิชญ์
สิรีธร
สุชัญญา
สุทธิดา
อนุวัฒน์
ณัฐพล
ธนวัฒน์
กษิดิศ
กันติชา
ชยุตม์
ชานน
ฐากูร
ณัฐพล
ถิรดา
ธนัตถ์ชานน
ธนาพงศ์
พงศกร
พิชัยยุทธ
มณฑิตา
รัชชานนท์
วสุ
ศิวกร
อภินันท์
กชนันท์
กชพรรณ

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ศรีโภคา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สกุลส่องบุญศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สถิตย์อยู่
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
อุดม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เล็กน้อย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
จิรนฤมิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
กลีบทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แก้วกา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ขัตติโยทัยวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พิรีนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พูลเวช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วงศ์แสงวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ปานพลอย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แสงป้อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กาละดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ลิขิตปริญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อัตถกิจมงคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ทองโปร่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เป้าหินตั้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
แสงดอกไม้
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เกตุเผือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มโนธรรมกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
สุขบรรเทิง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โชติกวณิชย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เชรษฐศิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสนักศึกษา
61070500454
61070500455
61070500457
61070500458
61070500459
61070500461
61070500462
61070500463
61070500464
61070500465
61070500466
61070500467
61070500468
61070500469
61070500472
61070500473
61070500474
61070500475
61070500476
61070500477
61070500478
61070500479
61070500480
61070500483
61070500484

ชื่อ
กันตธิชา
กุศะ
ชัยพัฒน์
ณัฏฐณิชา
ณัฐรัตวดี
ทศวรรษ
ธนณัฏฐ์
ธัญธร
นราวิชญ์
นวพนธ์
นวพล
นิรมิต
นิวัฒน์
ปภาวิน
ภัทรพล
รุ่งอรุณ
รุจิภาส
วรดนัย
วรวิชญ์
วะราเอก
ศศินา
ศักดิ์นฤน
สรยุทธ
สุภัสสรา
เหมวัต

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
สายบุ่งคล้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ตรารุ่งเรือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
บูรโสถิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ใจทะรินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลิศจิรเกษม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
สีใส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รัตนปัญญาเลิศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ยิ่งทนดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
บุญโชคชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คาพราว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เลิศปรีดากร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ยาตรา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อัมพะลพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พิกุลทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
เสือสอาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
คุณสมิตปัญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
อารีย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รักษ์เจริญโรจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
แถวจันทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วันวรัทธี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พรมตาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
รัตนาไพบูลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ฉัตรตระกูลศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
มงคลการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
บุรารักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

รหัสนักศึกษา
61070500485
61070500486
61070500602
61070500609
61070500628
61070500633
61070500643
61070500662
61070500665
61070500667
61070500668
61070500669
61070500670
61070500671
61070500672
61070500673
61070500674
61070500675
61070500676
61070500677
61070500679
61070500847
61070500849
61070500864
61070500866

ชื่อ
อนงค์นาฏ
เอื้อพร
กฤติธี
จิรารัตน์
ธยาน์
กิตติพงศ์
พิทยารัตน์
วรวุฒิ
คมเดช
ณัฐภณ
ธนดล
ธนวัฒน์
นลวิชญ์
ปวเรศ
ปัทมวรรณ
พงศกร
พรเทพ
พรรณิภา
รังสิมันตุ์
รัชพล
รัทการ
วิศรุต
เกียรติภูมิ
อภิณห์พร
กิตติศักดิ์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
อารีย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภัทรเมธากุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
พุทธรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เนาว์สุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นิมิบุตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชัยสาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ญัตติเกื้อกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
พานแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
จอมเทพมาลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชานิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
บุญสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สายเรี่ยม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
นพคุณทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชูอ่องสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
บุญญา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เพชรอาวุธ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
เอียดแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
จาปาทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สุขเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ระกิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
หะยีสมาแอ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
อุบลพูลผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ถนอมเกียรติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ตันติสิริสมบูรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หนูเอียด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสนักศึกษา
61070500867
61070500870
61070500871
61070500872
61070500873
61070500874
61070500876
61070500877
61070500879
61070500880
61070500881
61070501006
61070501057
61070501059
61070501060
61070501061
61070501063
61070501068
61070501069
61070501203
61070501241
61070501242
61070501243
61070501244
61070501245

ชื่อ
ไกลกังวล
ธีรัตม์
นิธิสิทธิ์
ปราณปริยา
พัชรภูมิ
พิชชากร
ศรันย์พร
ศุภชัย
สุกัลย์
สุธีพัชร์
อันธิกา
เกศศิรินทร์
กษิดิศ
ชินดนัย
ณัฏฐกิตติ์
ธนกฤต
ปิยลักษณ์
สุธาดา
อนัญญา
กฤติน
เจนณรงค์
ญาดาวี
ณกรณ์
ณภัทร
ณัชธพงศ์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
นิยมศิลป์ชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สุวรรณพรหม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กูลพฤกษี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ฟ้ารุ่งสาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ธนะเรือนเพชร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
แสงดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หมิ่นใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พิพัฒน์สารพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มนัสถาวร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปานขาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ปรีเปรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หิรัณยัษฐิติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แสงอุทัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จิตบรรจง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ดาราพงศ์สถาพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพชรพรหมศร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ตันศิริชัยยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ธรรมวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พัฒนปุณยาภิรมย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เพ็งวงศ์ษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
อิ่นคา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
กูจิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
แซ่จาง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
พรมมีเดช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
โชคชัยวรรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด

รหัสนักศึกษา
61070501246
61070501247
61070501248
61070501249
61070501250
61070501251
61070501252
61070501434
61070501439
61070501440
61070501441
61070501442
61070501444
61070501445
61070501604
61070501635
61070501637
61070501642
61070501643
61070501644
61070501645
61070501647
61070501648
61070501649
61070501651

ชื่อ
ณัฎฐ์ฑา
ธมกร
นิชนันท์
ปรมินทร์
สกลภัทร
สหัสวรรษ
สาริศ
ลีนวัฒน์
จิรายุ
ฉัตรตยา
ดวงกมล
ธนวัฒน์
ปิยวัฒน์
เมธา
ขัตติยะพงษ์
อนุตตรีย์
จิรพัฒน์
กชกร
เกริก
จุลศักดิ์
ชนาธิป
ชลลดา
ทิตยา
ธนรัตน
ธัญมน

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
เทศนาบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
เกตุน้อย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ศิริสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ทองหลอด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สระนาค
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
วิชัยยุทธ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ตรีปทุมรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
หลั่งน้าสังข์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
มูลผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
บางปา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ศรารัชต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
เอื้อพงษ์พันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
บุญรัตนเมธี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
นุชถนอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
น้อยบ้านโง้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทวีชัยการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จิตติธีระกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แสงสง่า
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชุณหชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กิจวรเกียรติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ลุนสืบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทองมูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พัฒนวน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิชายง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หมั่นกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสนักศึกษา
61070501652
61070501653
61070501654
61070501655
61070501656
61070501657
61070501658
61070501659
61070501660
61070501661
61070501662
61070501663
61070501664
61070501665
61070501666
61070501818
61070501841
61070501844
61070501845
61070501846
61070501847
61070501848
61070501849
61070501850
61070501851

ชื่อ
ธีราทร
นภาวรรณ
นัฎฐกานต์
นิจสุดา
บุญชนะ
ปรียาวรรณ
พงศกร
พัทธ์ธีรา
พิมพ์ชนก
ภัทรบพิตร
ริมทวีป
วิริทธิ์พล
วิลาศินี
สุภชีพ
อภิสรา
ศุภานัน
มนิสรา
เกศินี
ชนิสรา
ณภัทร
ทักษ์ดนัย
นัฐนันท์
ภัครพีย์
ศิวกร
อารีรัตน์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ลอยสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เกษราช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สิงห์เปีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
สุรินทร์รัฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กัลยานะปรีชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เคณาอุประ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เรืองเวทย์สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
เยี่ยมวาณิชนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชิตางกูร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ทัศนานุตรีย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
กู่สุดใจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คุ้มมงคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
แก้วสีแดง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
รุจิรกาโมทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วาณิชยชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
พงษ์ธีระพล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
วงศ์สาโรจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
จันคง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
สระทองแขม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
อารมย์พิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ลือจันดา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ศรีพลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
รอดประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
โทมุลตรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
พรหมอารักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

รหัสนักศึกษา
61070502048
61070502049
61070502050
61070502051
61070502052
61070502053
61070502054
61070502055
61070502057
61070502058
61070502060
61070502061
61070502062
61070502207
61070502227
61070502228
61070502230
61070502231
61070502232
61070502234
61070502235
61070502236
61070502237
61070502238
61070502239

ชื่อ
ชนาธิป
ชิระ
ณัฐภัทร
ธีรพงศ์
นนทกร
ปภาวี
ปวริศ
พีชานิกา
มาวิน
วิชญ์พล
สุดารัตน์
อัมรินทร์
เอกรณการ
นนทวัชร์
วชิระ
วรเมธ
ณัฐวุฒิ
ดารงณ์เดช
ธนพล
นฤเบศ
ปรรณกร
พงศ์พิพัฒน์
พร้อมพงษ์
ภควัต
ภูรี

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ผลพูน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
วันแอเลาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
อักขระสมชีพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
พรหมอาวุธ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ดีบุญพ่วง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
เอื้ออัจจิมากุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
เหลียงกอบกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
เข็มอนุสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
เบญจวรกานต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
สุขประสาธน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ยุซิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
รื่นรวยหาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
วังสุนทร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
นากุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มุละสิวะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พึ่งแพง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิสิทธิภักดีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
งามเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
พรบุญมารุ่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มุทธากาญจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ช้างศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
กันทะปิง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
บุพโพดม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อนันตะเศรษฐกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
อิ่มหุ่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

รหัสนักศึกษา
61070502240
61070502241
61070502242
61070502243
61070502492
61070502493
61070502494
61070502495
61070502496
61070502497
61070502498
61070502499
61070502500
61070502501
61070502502
61070503017
61070503020
61070503029
61070503032
61070503033
61070503034
61070503035
61070503036
61070503037
61070503039

ชื่อ
วรกานต์
วรพล
วรรณรัตน์
เอกดนัย
กมลชนก
กุลธิดา
ณัฐกฤต
เตชิษฏ์
ทิพย์สุคนธ์
ธนากร
พงษภัทร
มติชน
สมบูรณ์
สุวัจน์
อรุณรัชน์
กฤติน
ธนวัฒน์
สิรวิชญ์
กัณฑ์มล
ณิรัชกุล
ธัณยวีร์
พีรพงษ์
พีรพล
ADITYA
ทศพร

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ปัญญาบุญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ศุภหัตถานุกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
สุวรรณดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
มีไทยวาลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หล่อเรืองศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เจริญภักดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ปะตังถาโต
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ตรังตรีชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
พรมนิมิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ใจมนต์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ลิมปวธัญญู
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อินทร์บารุง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ประดิษฐ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
บุญเรือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คามะปะณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
โกมลวาทิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เนื่องสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สุขในศิลป์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
เสนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รติศักดิ์สุนทร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
บัณฑิตประเสริฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ต่ายตาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
กระจ่างสด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
NUGROHO
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ขจรโยธิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

รหัสนักศึกษา
61070503201
61070503233
61070503244
61070503250
61070503254
61070503258
61070503259
61070503401
61070503413
61070503440
61070503444
61070503445
61070503446
61070503447
61070503448
61070503449
61070503450
61070503451
61070503452
61070503453
61070503454
61070503456
61070503457
61070503458
61070503628

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
ชื่อ
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
DERRY
ARDIANSYAH
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชวลิต
แววสว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
พิริยะ
แสนรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ศุภณัฐ
อัคราวัฒนา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
สถาพร
แก้วมณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ธนเดช
นันทนะวานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
พีรพล
ปรีชาบริสุทธิ์กุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
JIAJIA
CHEN
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ณัฐกฤต
กุลอารีย์รัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปางชล
ไชยเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จิรพัทธ์
ศรีเพ็ญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
จิรภัทร
ดามณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชลณิการ์
ปราบจันทร์ดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ฌานเมธ
อัครกิตติโชค
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ธนพัฒน์
ใจพราหมณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
นิวะมินทร์
พิมพ์สอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พงศ์ภัค
คณาทรัพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศดายุทธ
ประเสริฐแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศุภกิจ
วงศราวิทย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สุเมธี
จันทร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
HOUSSEIN
ZOUAGHI
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
พาทิศ
ฤกษนันทน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ศุภกฤษฏิ์
ศิริวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อันนามิกา
ปาตั๊ก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CHRISTIAN WILSON JOI ANTALAN
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

รหัสนักศึกษา
61070503629
61070503630
61070503821
61070503824
61070503829
61070503831
61070503834
61070503835
61070503837
61070503838
61070503839
61070503840
61070503841
61070503842
61070504001
61070504020
61070504021
61070504022
61070504023
61070504024
61070504026
61070504027
61070504028
61070504815
61070504824

ชื่อ
ณภัทร
มาชรีย์
พลเทพ
ภูมินทร์
สรวิศ
สุธาวัลย์
กิตติศักดิ์
จริยาวรรณ
พงศธร
พชรภัทร
ภูวดล
วิรงรอง
ศักดิ์ครินทร์
สุภัสสรา
นิตยา
JIAHAO
ชวภณ
ชวิศ
ชัยวลัญช์
นันทวัฒน์
วารุณี
วิภาวี
สิรวิชญ์
ราชวัตร
ศศิกานต์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
โตวินัส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หวัดสว่าง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ผุยมาตย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
แพ่งกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เเซ่อึ้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
พฤทธิ์ไกรวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ยวนเกิด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
หลวงลา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อั้นทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
นรทศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
บุญยงทัศนกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
สินสัจธรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
น้อยเศรษฐี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
คล้อยอรุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ซิงห์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
XU
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
เย็นสบาย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ร่มโพธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ชัยประเสริฐสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
พิกุลทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ศิริดิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
ฟองแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สมตน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
สุทธลักษณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ผลทวี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ

รหัสนักศึกษา
61070504840
61070504843
61070504845
61070504846
61070504847
61070504848
61070505021
61070505053
61070505069
61070505070
61070505071
61070505072
61070505073
61070505074
61070505076
61070505077
61070505079
61070505080
61070505081
61070505083
61070505084
61070505085
61070505086
61070505218
61070505220

ชื่อ
สัณหวัช
พรพรหม
รพีพจน์
ศุภกฤต
สิรภพ
สุปาณี
ศักดิ์ดา
นพรัตน์
อาวุธ
กรณ์ฉัฐวุฒิ
กัณณพนต์
กิจภูมิ
คุณานนท์
ชนินทร์
ณัฐพร
ธัญพิสิษฐ์
นฤภร
นฤมล
นิศารัตน์
บุรพล
เพ็ญพิชชา
วิสุทธิ์
อธิษฐ์
ชินานาง
ธัญรดา

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
เหม่ากระโทก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
พรหมสุรินทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
แซ่เอี้ย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
เนตรศรีเงิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
บุญคง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ตลับทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ
ลิ้มถาวรวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
กวางเจริญพันธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เจ๊ะยูโซ๊ะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อู่รังสิมาวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ขาวไชยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มาชู
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รักสวิด
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คัมภีร์วิเชียร
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ดีมานพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มั่นคง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
จันทร์หนู
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชวลิตบารุง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
มณีศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
เหลืองฐิติสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ดวงทาทอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พิริยณัฐ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
นิยม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
พรหมแก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
โพธิ์พระรส
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

รหัสนักศึกษา
61070505221
61070505222
61070505223
61070505224
61070505225
61070505226
61070505227
61080500009
61080500011
61080500029
61080500035
61080500036
61080500037
61080500052
61080500053
61080500056
61080500057
61080500058
61080500059
61080500060
61080500061
61080500062
61080500063
61080500064
61080500066

ชื่อ
ปรัชญา
พรวนัช
วรินทร
ณัฐวุฒิ
เต็มสิริ
ทศพร
อิสรีย์
ธนาธิป
ธนิศา
กวีวัฒน์
ณดา
ณัฐพงศ์
เทียบเทียน
โชติ
ณภัทร
ทิวัตถ์
ธนพัฒน์
ธีรรัตน์
นภัสภรณ์
นาวิน
บุญฤทธิ์
ภากร
ยศวดี
รัตนากร
ศิรประภา

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
โคมเดือน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กิจอุดม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
องอาจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แถมเงิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
เชื้อเกษม
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
บุญชู
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สุวรรณสมบัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
กาลึกสม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
วิเชียรศิลป์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ชนะสงคราม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คาสุวรรณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เดชรักษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
คิ้วเจริญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กรกนก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
บุรพลพิมาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ลีฬหาศักดิ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
เตี่ยไพบูลย์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ธนะไพรินทร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
โพธิพล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
โสโท
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ธีระชัยมหิทธิ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ห่อสังข์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
นิ้มคธาวุธ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
จงยาว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ผ่องผิว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

รหัสนักศึกษา
61080500067
61080500068
61080500069
61080500260
61080500268
61080500271
61080500274
61080500275
61080500276
61080500277
61080500278
61080500279
61080500281
61080500282
61080500285
61080500286
61080500287
61080500288
61080500289
61080500290
61080500291
61080500292
61080500293
61080500294
61080500453

ชื่อ
ศิวกร
สุทธิดา
ปานตะวัน
ณัฐพงศ์
ภูมิพัฒน์
สหัสวรรษ
กชพร
กฤติพงษ์
กาญจนาพร
จิรัฏฐ์
ชลกานต์
ชานน
ตฤณภัท
ธนพิชญ์
ปุณยาพร
ฤดีชนก
วรรณภา
วุฒินันท์
ศุภเดช
สุชัญญา
สุธิดา
สุปรียา
อินทุอร
จิรภัทร
พราวรัมภา

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
โล่ดารงรัตน์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สุทธิรัตน์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ลายนารี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
สงวนพันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ป่านแก้ว
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นิรวิทธานนท์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุวรรณ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปวะเกตุศิริ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สิงห์โต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาคภูมิ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนียมนุช
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อริยะเกียรติสกุล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธาราศิรเมธ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศรีสุภา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แซ่ตั้ง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
พงศาปาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
แสงร้าย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิริยะดีตระกูล
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ติปยานนท์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุ้มกิตติพร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศรีนอก
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
นามปัดถา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เเก้วละเอียด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เจียงดาริ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เนื่องจากนาค
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

รหัสนักศึกษา
61080500470
61080500492
61080500493
61080501006
61080501015
61080501018
61080501019
61080501020
61080501021
61080501022
61080501024
61080501025
61080501213
61080501214
61080505603
61080505609
61080505610
61080505611
61090500019
61090500030
61090500031
61090500032
61090500033
61090500034
61090500035

ชื่อ
เมธาพร
กิตินันท์
ระพีพงศ์
พิลาสลักษณ์
รัฐนันท์
ธเนศพล
นันทพร
วิศรุตม์
สุกฤษฏิ์
สุเมธ
ณัฐนรี
พชร
ภูมิ
ศุภากร
ชุติสรา
ณัฐวุฒิ
ธนพัทธ
ธรรมสรณ์
อภิชญา
จิตรภาณุ
ฐิตารีย์
ณัฐรดี
ธันย์ชนก
นนทกร
ปัณฑารีย์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
สิเจริญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
อุษาเรืองจรัส
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กลิ่นหอม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
กาญจนะชาติ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
พิมพ์จันทร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
บุญรัตน์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ดอกสวย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
จงเจริญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
อินทรโท่โล่
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
จรียภาส
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
หนูวงค์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วรรธนทวาทศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ช้างเจริญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเครื่องกล
ฉวีวงค์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเครื่องกล
ใจปา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีโยธา
สุขเสริม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีโยธา
ดวงเกต
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีโยธา
ธนาจินตพร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีโยธา
หงษ์ศรีหม่น
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ต้นทอง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ตันติชยานันท์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
กะชันรัมย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ทองสุข
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
หมอยาดี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
เที่ยงอนันต์ชัย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์

รหัสนักศึกษา
61090500036
61090500037
61090500038
61090500039
61090500040
61090500041
61090500042
61090500043
61090500205
61090500218
61090500220
61090500221
61090500222
61090500223
61090500225
61090500226
61090500227
61090500228
61090500229
61090500230
61090500231
61090500232
61090500233
61090500404
61090500429

ชื่อ
ปาณบดี
มัทนพร
รัตนพร
รุ่งรัตน์
ลุชขลิตา
ศุภลักษณ์
สรวิชญ์
อทิตยา
นิรชา
ชนกนันท์
ชัยรุ่งเรือง
ณัฐกานต์
ธัญชนก
นภัสนันท์
ปุณยาพร
ภาสวุฒิ
ภูริชญา
มินตรา
ฐานิศรา
น้าฝน
พิชญาฎา
อมรวรรณ
อารยา
กิตติศักดิ์
กรดล

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ปิ่นรุ่งโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สืบต่างใจ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ปัญญายศ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ถึกกวย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
บุญตั้ง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
แวมประชา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ขยายวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ลาริมาตย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ศรีถาวร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
พ่วงจินดา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ทองพ่วง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ศรีเพชรพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ชัยกูล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ตั้งธนานิธิรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ตรีอเนกชัย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
เลิศมัธยะกุล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
เสนนันตา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
บัวงาม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สันหาธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ชุมแวงวาปี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สุทธิบริหารกุล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
เกษโกศล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
แหนบุญส่ง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สังฆะรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สาธิตคุณ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์

รหัสนักศึกษา
61090500441
61090500442
61090500443
61090500444
61090500445
61090500446
61090500447
61090500448
61090500449
61090500450
61090500451
61090500452
61090500453
61090500454
61090500857
61090500866
61090500868
61090500869
61090500870
61090500871
61090500872
61090500873
61090500874
61090500876
61090500878

ชื่อ
สรายุธ
กันยากร
ณัฐพนธ์
ไตรรัตน์
ธนบัตร
นฤเบศร
ปาณิสรา
เปรมสรรค์
พิชญ์ภากร
พิชามญช์
ภูมิสิทธิ์
ศิระประภา
ศุภณัฐ
สุติศักดิ์
ธนกร
กนกวรรณ
กัญญารัตน์
กัญญารัตน์
กัญญารัตน์
กัลญา
กิติยา
เกวลิน
ขวัญชัย
เจนจิรา
ชไมพร

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
มุขขุนทศ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
อุตตโม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ทองทา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
จามรธวัช
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
กู้เกียรตินันท์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ใจสมัคร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
หลักหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
เขมะวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ชินานุปกรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
วรสุทธิไพบูลย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
นานรัมย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ประเสริฐศิริสร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
ณัฏฐกุล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
สมปอง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาคณิตศาสตร์
นิติธีรวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
เกษี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
กันทะวงค์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
กาลจุลศรี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
มโนมัย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ชนะชัย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
เพราะขุนทด
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
เนียมศรี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ประมูลทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
เทพังเทียม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ทองสุข
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี

รหัสนักศึกษา
61090500880
61090500881
61090500882
61090500883
61090500884
61090500885
61090500886
61090500887
61090500888
61090500889
61090500890
61090500893
61090500894
61090500895
61090500896
61090500898
61090500899
61090500901
61090500902
61090500903
61090500904
61090500905
61090500906
61090500907
61090500908

ชื่อ
ชลิดา
ญาณันธร
ฐิติพร
ฐิติพัฒน์
ณัชชา
ณัฐกร
ณัฐกุล
ณัฐณิชา
ณิชกานต์
ณิชากร
ดนัย
ไทยเทพ
ธนัญญา
นภาพร
นันทิพัฒน์
เบญญาภา
ปรินดา
ปิยฉัตร
ปิยากร
พรชิตา
พลอยไพลิน
ภัทราพร
ภานุชนารถ
ภูริชญา
มนัสศิกานต์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
สังข์สุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
วศินะเมฆินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
เชื้อรพ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
สิริอัจฉรานนท์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ใจไธสง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
มณี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
แซ่จัน
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
จิตต์ประสงค์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
กิตติพงศ์พิสุทธิ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ดิษฐ์น้อย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
พึ่งเกษม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ไชยณรงค์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
สุทธิพงศ์เกียรติ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
พิทักษ์ศิษย์เจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
เพชรเกื้อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
รู้แผน
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
จี้เพ็ชร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ศิริโสดา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
อ่อนนิ่ม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
เวียงสิมมา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
รัตนวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
น้อยกลาง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โชติกลาง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ดารา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
กิจสาราญ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี

ภาควิชา/สาขาวิชา

รหัสนักศึกษา
61090500910
61090500912
61090500913
61090500914
61090500916
61090500917
61090500918
61090500919
61090500920
61090500921
61090500923
61090500924
61090501042
61090501043
61090501044
61090501045
61090501046
61090501047
61090501048
61090501049
61090501050
61090501052
61090501053
61090501054
61090501055

ชื่อ
รัตมณี
วิมลณัฐ
วุฒิชัย
ศศิภา
สุชิราภรณ์
สุพัตตรา
สุพิชญา
โสภิดา
อรไพรินทร์
อัญชลี
โอปอ
แพรวพิชชา
กมเลศ
กรวิชญ์
เกรียงศักดิ์
เกวลิน
เกษรสวรรค์
ขวัญชนก
ชนิตา
ชมภัค
ชุติมณฑน์
ณัชชา
ธนาภรณ์
ธาริณี
นพรุจ

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ศิรินวนิล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
กันทะวงค์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
สังขฤกษ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
โสมรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ทอดสนิท
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
สวัสดี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
นันตา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
สมเพ็ชร์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
สมรัตน์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
ราชสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
แจ่มจารัส
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
จารุพงศ์สิริ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาเคมี
วงศ์ภักดี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ก้าวสัมพันธ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
มูลทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
วิชิตนันทกุล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
มูลถวิลย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
บัวสรวง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
พ่วงจินดา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คมิกอิทธิพร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
วงษ์สมุทร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
แก้วเรือนทอง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ลุนระวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นนตะแสน
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นันทสกุลวิโรจน์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รหัสนักศึกษา
61090501056
61090501058
61090501059
61090501060
61090501061
61090501062
61090501063
61090501064
61090501065
61090501066
61090501067
61090501069
61090501070
61090501071
61090501072
61090501073
61090501074
61090501075
61090501076
61090501078
61090501079
61090501080
61090501081
61090501241
61090501242

ชื่อ
นันทกร
บุษยมาศ
เบญจพร
ปวีณ์ธิดา
ปิยนุช
ปิยะนันท์
พรชิตา
พรปวีณ์
พัชราภา
พิชชาพร
พิมลวรรณ
มนัสวี
มาศระวี
มิภาพร
วงศธร
ศิริลักษณ์
สวิชญา
สิริจันทร์
เสาวลักษณ์
อภิญญา
อริยาภรณ์
อัจฉรา
อัยลดา
กรรณภิรมย์
ฐิติรัตน์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
โสภาพ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ยังพระเดช
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
บุญเรือง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
อินทนิล
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ชื่นมีเชาว์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เจริญเชาว์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ครูสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เขียวงาม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ธันยธนฉัตร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
อุดมธนะบริบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
จันทรโคตร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
มาชู
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คาเพ็ง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
นิสังรัมย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
พัทธนันทพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
หานิมิตร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เครือภู่
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
คนซื่อ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ราษี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ไชยมี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
อรุณรังษี
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เชื้อสุวรรณ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
กนะวาลย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ถาวรสกุลชัย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ธนสิทธิ์ฤทธิสร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา

รหัสนักศึกษา
61090501243
61090501244
61090501245
61090501247
61090501248
61090501249
61090501250
61090501251
61090501252
61090501253
61090501254
61090501255
61090501256
61090501257
61090501258
61090501259
61090501845
61090501848
61090501852
61090501853
61090501854
61090501855
61090501856
61090501857
61090501859

ชื่อ
ธนบดี
ธนพร
ธนิดา
พีรวัฒน์
ภาสินี
มนัญชยา
วรัญญา
วิภาวรรณ
ศรัณย์ญา
ศรีสุรางค์
ศิขณัฐ
ศิวดล
สิริชัย
สิรินภา
อภิจันทร์
อุกฤษณ์
นุชนาฏ
สราวุฒิ
กันต์ฤทัย
ขนิษฐา
จักริน
จิรัสยา
ณภาภัช
ณัฐมล
นภนันท์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
ธารงธีรภัทร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ชุนถนอม
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผิวผ่อง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ตันตสิรินทร์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ยศประยูรศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
แก้วเคน
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ใสส่อง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เลิศศิริ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ศักดิ์เกษมโสภณ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
วณิชเพิ่มทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
มุ่งมาตร์มิตร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ฉาบสูงเนิน
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
แสงจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
บุญประเสริฐ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สอนเกตุ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
เอี่ยมขจรศิริ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ดีเลิศ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ทนสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
วรแสงศรีจาเริญ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
พัฒนเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ระงับภัย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
วิริยะเนตรบุบผา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
จิรภัทรรัตนา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
แสงศิริรัตนา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ยงค์เจริญชัย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์

รหัสนักศึกษา
ชื่อ
61090501860 บรรณรต
61090501861 มนธิรา
61090501862 มิตรสินี
61090501863 วงศกร
61090501864 ศกานต์
61090501865 ศกุณตลา
61090501866 สุกัญญา
61090501867 สุขสันต์
61090501868 ปิยะวรรณ
61090501869 กมลวรรณ
61090501870 ธนภัทร
61090501871 ธัฎฐนันฑ์
61090501872 นพมล
61090501873 พัธนันท์
61090501874 วรายุ
61090501875 สุทธิดา
61130500048 ธนัชชา
61130500123 ณัฐวุฒิ
61130500124 ธนกฤต
61130500128 ณัฐชา
61130500130 ธนวัฒน์
61130500132 ปิยธิดา
61130500133 ปิยพัชร์
61130500135 สุเมธ
61130500136 อภิสิทธิ์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
สุวรรณวิเชียร
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
พรหมสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
สว่างแสง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
สวนปรารมณ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ผูกคล้าย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ใจหาญ
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ทิพย์กระโทก
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
แดนดงยิ่ง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
วงศ์กันยา
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ชินวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ศรีประพัฒนาวงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
โพธิบาย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ธิโนชัย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
ลายทอง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
พรมทอง
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
นาคสาย
คณะวิทยาศาสตร์
ภาควิชาฟิสิกส์
นิลสูงเนิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ฐิตธรรมพันธุ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
แซ่เต็ง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ยงชัยสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อุดชาชน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นาริวงษ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิจิตต์โภคิน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มั่นประสิทธิ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัทรเลิศศิริ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสนักศึกษา
61130500222
61130500234
61130500239
61130500249
61130500251
61130500252
61130500253
61130500254
61130500255
61130500257
61130500258
61130500259
61130500260
61130500261
61340500077
61340500078
61340500079
61340500080
61360500006
61360500008
61360500025
61360500026
61360500027
61360500028
61360500029

ชื่อ
ภรัณยู
ก้องภพ
ณภัทร
AYE AYE
LUKAS
MICHAL
SAHASSAWAT
คริษฐ์
จิรายุ
ธีร์ธวัชร
ภาณุพงศ์
อุกฤษฏ์
ญาณกวี
ประพนธ์
ณัฐธยาน์
ภูวนัช
อภิพัฒน์
อิสรา
ณัชญาพร
ธนพล
ฐาปนพงศ์
ณัฐพงษ์
ปัณณธร
ปิยะโชค
รัญชิดา

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
มณีฉาย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ว่องไวกิจวัฒนา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
แจ่มจันทร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
AUNG
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
STAHELIN
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ZIELINSKI
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
WANNA
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ชลิศราพงศ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
พรหมจันทร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คงอยู่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
ตั้นสถาพรชัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สร้อยเพ็ชร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
สุพพัตกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
โตกล่า
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
จารุโชคทวีชัย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ทองพฤกษาลัย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
คุ้มสิริพิทักษ์
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ภิยโยดิลกชัย
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
มุกดาหาร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
ชาญวิรัตน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
กองคา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
ธีโรภาส
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
สิริจุติกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
สหัสรังษีวิทยา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
พรเรืองทรัพย์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล

รหัสนักศึกษา
61360500031
61360500032
61360500033
61360500034
61360500035
61120500001
61120500031
61120500038
61120500042
61120500043
61120500044
61120500045
61120500203
61120500207
61120500218
61120500222
61120500231
61120500237
61120500239
61080502022
61080502025
61080502026
61080502027
61080502028
61080502029

ชื่อ
วิศรุต
วีรภัทร
ศุภวิชญ์
หงสกุล
อันนา
YU-WEN
ศักดิพัฒน์
ฆฤณม์
LORDEN DAVE
SHAR HTET
วศินี
ณัฐวิภา
จิดาภา
ชิดชนก
นภัสกร
ปริญศิริ
สุริยา
วรรณ
ธนนภัทร
ชิติพัทธ์
ธนกฤต
นันท์ติยา
ปวีณ์นุช
ภุมรินทร์
อธิวัฒน์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
เริ่มกุลชัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
สุวรรณคีรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
สิริวัฒน์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
เล่าไพศาลทักษิณ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
สระทองคา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
นวัตกรรมบริการดิจิทัล
HUANG
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ทองจันทร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ฉินพลิกานนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
GALAS
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
ZARNI
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
โชคสุนทรพจน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
เมล์ลุสกุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรม
พฤฒิธนนนท์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
ปิยวัชภาสุ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
ชมเชิงแพทย์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
แต้กุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
ปรียาวงศากุล
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
ธรรมร่มดี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
ธิติโรจนะวัฒน์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
สถาปัตยกรรมภายใน
อมรไตรลักษณ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
จาง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ปัททุม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
โกณฑา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
ใจหาญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
แสงอ่อน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รหัสนักศึกษา
61080502030
61080502031
61080502205
61080502217
61080502218
61080502259
61080502261
61080502275
61080502276
61080502277
61080502278
61080502279
61080502280
61080502281
61080502404
61080502423
61080502432
61080502433
61080502434
61080502435
61080502436
61080502438
61080502439
61080502440
61080502442

ชื่อ
กษิดิ์เดช
วิษณุพร
ณัฏฐา
วัทนพร
วิวิศน์
นิรัฏฐพงษ์
พชรพล
ชัยมงคล
เดือนเพ็ญ
กนกวรรณ
เกวลิน
ภรัณยู
ชยุตม์
สัณห์พิชญ์
ครรชิต
อัญชิสา
ณัฐวุฒิ
นฤมล
ปฏิภาณ
พงษ์อนันต์
พชร
ภัทร
ศุภชัย
ศุภธิดา
มุกมณี

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
พิมพ์แดง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
แสงพันธ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
พันธะสาร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
พิเมย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ศรีอุดกัน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
สาวยง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ลามะเวช
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ม่วงสาย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
กิจฉนวน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เกตุนาค
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เบี้ยวน้อย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
โตอนันต์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
ดึกภุมรินทร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
เจียรบุตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า
อรรคบุตร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
หมั่นหาโชค
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
โพธิ์นัย
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
อนันต์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ชมภูมาศ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
อนันทวรรณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
ใจลาด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
อุณารักษ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
งามขา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
บุตราศรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
สืบสาราญ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

รหัสนักศึกษา
61080502443
61080502611
61080502642
61080502645
61080502646
61080502651
61080502652

ชื่อ
อัจฉรา
ตะวัน
อธิชา
ฐาปนา
ธนาสิทธิ์
ธันยพร
นิศารัตน์

รายชื่อรับบัตรนักศึกษา ระดับปริญญาตรี รอบ 3 วันที่ 19 กันยายน 2561 โรงยิม ชั้นลอย
นามสกุล
คณะ
ภาควิชา/สาขาวิชา
เมาะราษี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์โยธา
แซ่หยาง
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
ทรงสวัสดิ์วงศ์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
เชิงสะอาด
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
เศษรินทร์
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
กลิ่นขจร
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ
มณีโชติ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

