
 

 

 

ประกาศสําหรับนักศึกษาท่ีตองเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ 

 1. ชวงวันเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ระหวางวันท่ี 16 - 26 กรกฎาคม 2561  

     (หยุดเสาร-อาทิตย) 

 2. รอบการเรียนมี 2 รอบ ดังนี้  

    รอบท่ี 1  8.30 – 12.00 น. สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร 

    รอบท่ี 2  13.00 – 16.30 น. สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี

              คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม และสาขานวัตกรรมบริการดิจิทัล 

 3. นักศึกษาสามารถตรวจสอบกลุมเรียน  รอบเวลาเรียน  และหองเรียนของตนไดตามรายชื่อท่ี   

     ประกาศแนบทาย (เรียงตามคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา) 

 4. ขอใหนักศึกษาไปท่ีหองเรียนตามประกาศในวันแรกของการเรียน โดยเตรียมสมุด และเครื่องเขียน

     มาดวย  (มีหนังสือเรียนแจกให ในวันแรกของการเรียน) 

 5. การแตงกาย  นักศึกษาสามารถแตงกายสุภาพดวยชุดนักเรียน หรือชุดนักศึกษา 

 6. ลงทะเบียนเรียนและชําระเงินคาเรียน จํานวน 1,700 บาท   

    ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 โดยพิมพใบชําระเงินท่ีระบบลงทะเบียน     

    ออนไลน New ACIS  https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/   

    (หากนักศึกษายงัไมมีบัญชีผูใชจะตองสรางบัญชีผูใชกอนจึงจะเขาระบบได)  

 7. หากนักศึกษามีขอสงสัย สามารถติดตอไดท่ี งานบริการวิชาการ หอง SoLA217 ชั้น 2   

    คณะศิลปศาสตร  

https://sinfo.kmutt.ac.th/admmobile/


เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611200502904 นายอดิศักดิ์ กาสรศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200506506 นายพรเทพ พรชัยธเนศกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611305420784 นายณฐภัทร พรมลี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611205319840 นางสาวณัฐณิชา ชุมพล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611207733942 นายกฤษฎา ศรีโชละ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200500949 นายอาทิตย ปะถะมะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200500968 นายกรวิทย ประเสริฐสังข คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611207733956 นายนันทกร หมื่นขันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200507989 นายเกรียงศักดิ์ เซง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611205326244 นางสาวชลธิชา เจตนเสน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611207733949 นายหัสวรรษ เพชรขวัญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611207733952 นางสาวสุพัตรา สุโขทัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.เครื่องกล) 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611207733959 นางสาวธันยากร ยังผอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611304627164 นางสาวนภัสกร เทพเสนา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611304625510 นางสาวสุภาพร ชอบหาญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611205319520 นายนวณัฏฐ คลายนก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611305427728 นายศราวุฒิ พันธมุง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611305427881 นางสาวอภิชญา จิรบัญชาชัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611304625493 นายภณธกร สมบัติศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611205320793 นางสาวพนิดา ทรงสกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611207733957 นางสาวศลิษา ชัยพิพัฒนวรกิจ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611207733960 นางสาวณัฐวดี ศรีผดุง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611204918698 นางสาวจุฑาทิพย ทองงามขํา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611207733962 นายกาณวัจน ผาหยาด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611304625885 นางสาวพิลาสลักษณ กาญจนะชาติ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611205326562 นางสาวภัคจิรา คําภา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611305527762 นายจารุเดช ศรีบูรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611207733958 นายรัฐนันท พิมพจันทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.ไฟฟา) 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611305527627 นายปรัชญา ปนะถา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611305528002 นางสาวชุติสรา ใจปา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611305527825 นายกฤษดา จิตตสุภาพรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611207733981 นางสาวดาราพร ฉิมเจริญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611305527963 นายชาคริต แสงโพลง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200501529 นางสาววิยดา กุระจินดา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611207733980 นางสาวนิลญา ดวงแกว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 26 CB1401 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611305527983 นายนรารินทร ผาสุพงษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.โยธา) 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611207733975 นายธนกฤต ธัญยนพพร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611207733971 นางสาวอังคนา ทวีปสูงเนิน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611204919643 นางสาวนางสาวญาณิศา เจริญศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200504216 นางสาวนาตาล สุรสราญวงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611204922879 นายรัฐพงศ โทนะพันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611302617210 นางสาวนส.ณหทัย ชนะบุญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611302617384 นางสาวสุวิชาดา อยูทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611305527481 นางสาวสิริวิมล แซลี้ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611302617333 นายลัทธพล มหาวัฒนางกูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611302617203 นางสาววรพร แจมบูชา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611305527781 นายทัตเทพ ทุงทะเล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205322504 นายกองเกียรติ ศรีตก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611207733968 นายกิตติธัช แสงณรงครัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611302617205 นางสาวภัทธรียา ทับมาโนช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611302617410 นางสาววิภาสิริ สุดเนตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611207733965 นางสาวเนตรชนก ขาวสอาด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611302617231 นางสาวณัฐฑริยา บุญทวม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611302617312 นางสาวพรกนก กุดเปง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611305527503 นายศุภกร ปรางริน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611204922444 นางสาวธันยพร บัวสิงห คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611207733972 นางสาวศิขรินทร เหยี่ยวยา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611205326813 นางสาวสุวรรณา กล่ําพลาย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611205323888 นางสาวลลนา หนองทราย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611302617232 นางสาวณัชณิชา เต็มยอด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611302617252 นางสาวสุธิตา เสร็จกิจ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611207733977 นางสาวอภิสรา อภิมหพงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ.อุตสาหการ) 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611302615545 นายยศพัทธ วงศพานิชอักษร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611301007485 นางสาวกานตนภัส  ณพิชญสิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200501093 นายจิรวัฒน ธีระนาวีกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611200501829 นายพรเทพ ธาดานิพนธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205318701 นายณัฐกิตติ์ ขรรคชัยศักดิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611200505211 นายกชธนภูมิ กฤษกรกุลปรียา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611301110601 นางสาวเนตรชนก อินทไชย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611301110443 นางสาวชญาชนก ดวงสนิท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611200508342 นายภาณุมาศ คงมานนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกการพัฒนาเกมส- วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611204925196 นางสาวบุณยาพร ลีวานิชย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย- วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611302618975 นางสาวพัชรภรณ กลิ่นระรื่น คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย- วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611205325979 นางสาวปุณณิกา เยาวะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย- วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611200504021 นายศุภกฤต พานิชกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย- วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611302618148 นางสาวศุภกานต ลิ่มพงษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียชีวการแพทย- วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611204922644 นางสาวปยรดา อินทรโชติ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611302612842 นายณัฐพงศ นาคดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611204919217 นางสาวชลาสิน พรหมทรัพย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200508095 นายชินพัฒน พิริยะบรรหาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611302615624 นายกิตติภูมิ พรายชุม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611205323596 นายสุรศักดิ์ โสรัตยาทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611200505675 นายเมธี ธเนศนิติรัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200507169 นางสาวนันทนลิน อิงไชยตระกูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611204920969 นายศุภกิตต เสาแกว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611204925294 นางสาวภริตพร เชื้อสระคู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611302617921 นายศรวิจักขณ สมรรถการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302618722 นายกฤษฎิ์ธัช ลําทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611204921058 นางสาวสุภัค เชาวนปรีชา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611200508674 นายไออุน นิราช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611302616123 นางสาวปรียาวรรณ ขวัญบัว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611302618862 นายอภิสิทธิ์  ตอประสิทธิ์กุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205318833 นางสาวปริชญา ขันติวิริยะโยธิน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611200506810 นางสาวณัฐนรี กุสารัมย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611204921032 นายอิสรา ฮวดสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย เทคโนโลยีมีเดีย-กลุมวิชาเอกเทคโนโลยีมีเดียดิจิทัล- วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611205325901 นางสาวฐิติกาญจน ศรชัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611205320753 นางสาวปยะธิดา แสงเหมาะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611302618843 นายชนมภัทร  ปรางคทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611204921289 นางสาวกาญจนา คําพิมพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205318252 นางสาวรชานันท มหาวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200503100 นางสาวสุภาพร เอติละ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200502649 นายจักรภพ ศิริรุงสกุลวงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200502971 นางสาวธันยชนก อินทรมณเฑียร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200505409 นางสาวอารีญา ชัยเลิศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611204919251 นางสาวจีรวรรณ แจมพิศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611204921957 นางสาวมุทิตา จิ๋วเกษม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611205320746 นางสาวฐิติรัตน ตรีรัตนดิลกกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611204921351 นายชานนท จีระ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611205326239 นางสาวพนิตตา พลับจุย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611205319038 นางสาวรัชรินทร นอยรักษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611205324960 นางสาวชุติมณฑน สุยะวงษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียทางการแพทยและวิทยาศาสตร - ทล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611205325889 นางสาววดีลดา แสงรัมย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200404206 นายกฤตนภัทร สินวิเศษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611205321646 นางสาวคัคนางค แกวเกิด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611205326505 นางสาวพชานันทน กฤษณานนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200506227 นางสาวจิดาภา เถรวอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200501403 นายกฤติย ศรีสมัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611205322945 นายณัชพล สาธิกกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611204920923 นางสาวสุวพัชร ดําสนิท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611205320089 นางสาวจีณภัทร เตชะกุลวงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611204922502 นายภวิศ ฟูมณีโชติ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611205322404 นางสาวสุวิมล แซลิ้ม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611302612902 นายวศิน บุญรักษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611302613421 นายธนิสร เปลี่ยนสินไชย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200507765 นางสาววรพรรณ ลีเรืองกิจ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611204925256 นางสาวรินรดา โภคมะณี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205320581 นางสาวอัจฉริยา ทองประเสริฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205321291 นายจิรันตน ตันติวิภานุวงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611205324416 นายศุภธัช พูลทรัพย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611302612901 นายอครพงษ วงคสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611205320195 นายรุจิเทพ รุงวัฒนชัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611205324371 นางสาวบุญณิกา เคหะธูป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200501109 นางสาวปทมา ฤทธิรักษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611204918020 นางสาวฐิตารีย จิรสินชินชนิศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611205318334 นายฤทธิดล ศิรดานิฏฐา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611204918401 นางสาวธันยภฤศม จาพุลี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611205322269 นางสาวมณีรัตน เถระวัน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611204918683 นางสาวเสาวลักษณ หลักเพชร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611205320046 นางสาวเบญจพร บูรพาพิรุณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611200501629 นางสาวธันยมัย ศรธนะรัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200503363 นายกีรติ แตงนุย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611205320084 นางสาวอัญมณี สุทวีทรัพย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611205326866 นางสาวธัญพิสิษฐ เพิ่มพูนสุขเสมอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.
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611301110861 นางสาวธัญกร เล็กลมัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611204918372 นางสาวจาฏพัจน ปรากฏหาญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611205318219 นายณภัทรพล ปลั่งศรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611205319677 นายนครินทร ชาญโคกกรวด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611204921327 นางสาวจีระนันท วงษออน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205318201 นายชยุตพงค รัตนรักษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205319398 นางสาวกัลยกร เฮงเลี้ยง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611200404035 นายนินนาท พุฒิกานนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611204923882 นางสาวจุฑามาศ จันทรศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611205321251 นายสมิทธ ศรีอรรคเศรษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611205326826 นางสาวกุลธิดา ฟองพิทักษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611204918216 นางสาวศศิวิมล  ธุวะคํา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611204924776 นายนนทวัฒน ตุยดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611200505560 นางสาวสุพิชญา ตีรเลิศพานิช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611200507943 นางสาวณัฐฐาฎา อมรภัทรกิจ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611204918306 นายวิชญพล นิติรัฐสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โครงการรวมบริหารหลักสูตรมีเดียอาตสและเทคโนโลยีมีเดีย มีเดียอาตส - ศล.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611208639095 นายเกียรติศักดิ์ โพธินเจริญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200505419 นายทนงศักดิ์ คําวงษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200506523 นางสาวพัชรินทร เพิงขุนทด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200504794 นายภูมิรพี   ปอมปราการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611204922290 นางสาววรัญญา จันนันทะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611208639098 นายวีรภัทร มูลเซอร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200505417 นายอภิสิทธิ์ ศรีสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200502072 นายภูมิณภัทร ทัพธานี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200505663 นายพันธพัฒน Tangarayatham คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611205222207 นายธนวัฒธ วงคธานี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200500250 นางสาวภัชราพร พุมพวง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611207734087 นายชิติพัทธ อมรไตรลักษณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200500621 นางสาวนฤมล พรหมจารี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611301110382 นายชวินทร ชัชวาลย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200505420 นายมนัส ชาดีกรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611205322468 นายกรวินทร รุงมณีทรัพย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611207734084 นายกิตติทัต นาคแท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611307128283 นายทวิภาค แซฟุง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611208639094 นายจิรพนธ ลาสม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200507544 นายธัญธร อุดมรัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.
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611204925513 นางสาวอภิญญา สายเชื้อ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200503816 นายคุปติกร สุขชุม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611204924304 นายธนภัทร รักษาแกว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611302617253 นางสาวญาณิศา ชูธรรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611207734125 นางสาวบุศรัตน สุวรรณรงคเดช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611204920099 นายวัยวัฒน วรรณโกษิตย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611207734134 นางสาวพิมพอัปสร หนุนชู คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200508567 นางสาวณัฐกานต เรืองฤทธิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611204920097 นางสาวสุภัทตรา เบื้องบน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611205324923 นายชโยดม ทรงศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611205326219 นางสาวพัสวี พัดนอย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200504921 นางสาวเยาวเรศ ซอนเขียว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200503285 นางสาวกัลยรัตน บุญลับ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611207734136 นายภาณุพงศ พวงแกว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205218994 นางสาวธัญญรัตน ผองใส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200508332 นางสาวศุภิสรา  สาธุการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611205324900 นายณัฐพล พุทธจรรยาวงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611204923732 นางสาวจุรีมาศ แสงคํา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611205322733 นางสาวปองพัน สําราญรื่น คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200501388 นางสาวสุนิษา จิตรสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200505069 นางสาวเกณิกา ทัศนเอี่ยม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200507754 นางสาวญาณิศา กุลโรจนวีรากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200503599 นางสาวชมพูนุช สาตรพันธุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกคอมพิวเตอร - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611208639102 นางสาวสมปรารถนา จิตรสุนทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611302617217 นางสาวปรียาภรณ รัศมี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200503675 นายณัฏฐา พันธะสาร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200504058 นายเอกวัชร นอยจีน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611204921649 นายศุภเศรษฐ ปราบหงษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200506226 นายฉัตรธพล ทะนิตะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200500584 นางสาวโมจิรา เกิดศักดิ์สิทธิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200508119 นายรณชัย อัยรา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205218628 นายธนภัทร ทองนพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205218965 นายวัทนพร พิเมย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611205220226 นางสาวsiriporn sungwiset คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611205222413 นายณัฐพล รอดกําเนิด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611305421579 นายวราเทพ นุชดา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611305427201 นายอภิษฎา คําลือ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200503223 นายธนายุต เพอปะหมาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611204924497 นายมงคล วงษใจ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611207734101 นายภาณุวิชญ คงพูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200508476 นายพีรทัต  ประสพเหมาะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611207734115 นายพชรพล ลํามะเวช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611204921018 นายวิวิศน ศรีอุดกัน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611200507153 นางสาวฐิติยา จันทรปรุง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611302617269 นายปณฑชนิต แกนศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกไฟฟากําลัง - ค.อ.บ. 5 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611207734123 นายวีรพงศ มะตรง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611207734119 นายอดิศร ฤกษดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611305528021 นางสาววรรษวรรณ อิงนิ่ม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200502299 นายเทวาพิทักษ ศิริเลี้ยง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611207734118 นางสาวพนมรุง ไพเรืองโสม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200505283 นายกรวิชญ ลิ่มกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200507001 นางสาวจิรัฐิติกาล ปานแจม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200508050 นายสิรวิชญ ดานพัฒนะสวัสดิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611204920696 นางสาวกรรณิกา ทองใส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200508295 นายอธิชาติ จิตตเลขา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611200508299 นายปภัสร สิทธิวงศวัฒนา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205321642 นายพีรศุภ เมฆบัณฑูรย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611207734121 นางสาวจีราภา ออนแฮน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205219665 นายชยุตม ดึกภุมรินทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200505849 นางสาวยลดา สบายทรัพย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611205225822 นายอวิรุทธิ์ จารุสิทธิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200508510 นายภาสกร คงมานนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200508048 นางสาวกุลณัฐ จันทรทิมา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200503190 นางสาววัลชิรา กลั่นมา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611302617248 นางสาวจารุวรรณ ถิ่นธานี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา-วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611305421364 นายธนากร แกวอุดร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611207734144 นายปฐวี วงศรัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611207734151 นายธีรศักดิ์ โสสมศรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200507076 นายชัชวาลย บัวทองหลาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611205322014 นางสาวมริสา อวยพร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611207734146 นายสิริบดินทร หาญพงศศรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611207734141 นางสาวปนัสยา อินเทพ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611207734145 นางสาววรรณรัตน พงษสุข คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200500901 นางสาววราพร ดวนจันทึก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200502877 นายอรถนนท สุทธิบุญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200505686 นางสาวลักษณพร จําปาทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611204924519 นางสาวบุญมณี อินวกูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200506752 นายครรชิต อรรคบุตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611204921401 นางสาวสุวรรณา ผิวออน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611205224767 นางสาวศิริพิชญ อนงคพร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611305420850 นายกิตติพงษ ชูเสน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611305421007 นายพงศประพันธ จันทมูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200508374 นางสาวศุภรัตน จุลมิตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200502803 นางสาวกาญจนาภรณ บุญยัง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611305421210 นางสาวพรีกุลณ บุตรดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611305421851 นายสหัสวรรษ สวรรณพรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611305427602 นางสาวอัญชิสา หมั่นหาโชค คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611305527699 นายวราพงศ แสนโภชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611207734148 นางสาวณณัฐดา สืบเมืองซาย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611207734142 นายปริญญา จันทรชื่น คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611204919218 นางสาวณัฐพร พื้นผา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611207734149 นางสาวผกาแกว แสงทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611200506100 นางสาววลิสา อินทรอักษร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611305527665 นายพุฒิพงศ บุญชัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรโยธา วิศวกรรมโยธา - ค.อ.บ. 5 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611302617204 นางสาวสุรีรัตน สุขจิตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611305527403 นางสาวประภัสสร ปแกว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611302616726 นายพิชญ โอดปะละ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611204924266 นางสาวอรพิน จามนอยพรม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611205320814 นางสาววิภาวี โคตรประทุม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611207734162 นายฐาปนา เชิงสะอาด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611302616345 นายพิสิษฐ หิรัญผลากร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611205321270 นางสาวจริยา บุญสง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611205326733 นายกฤติธี มหิพันธุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611302617223 นางสาวกุนศิริ ยืนยั่ง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200508049 นางสาวพิชญา สมร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611302616445 นายจีรยุทธ ทุมรัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611207734165 นายนพรุจ แกวทุง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611302616344 นายปกรณ สุนทรรัตนานนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611302617283 นายสิทธิชัย หมอกยา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200501783 นางสาวศศิวรรณ คลอยเอี่ยม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611200507825 นางสาวบุษญา ศรีสวัสดิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611207734157 นางสาวธีราพร ทาบล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611302617225 นางสาวอภิสมัย พลคํามาก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611200508036 นางสาวขนิษฐา กรอบรูป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611302616309 นายศราวุฒิ วิสุงเร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611204919031 นางสาวกัณธิชา วิญญาณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611205323023 นางสาวปทมาพร ใจหาญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611305527263 นางสาวปวิมล เขตอํานวย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611205323013 นางสาวศศิมา คัมภีระพันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611207734154 นายธนาสิทธิ์ เศษรินทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611207734158 นางสาววิมลวรรณ ปานสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200404248 นางสาวปรายฟา  ชาญเมืองปก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611204925012 นางสาวปทิตตา พุฒฤทธิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302617443 นางสาวจิตทราวัลย วิจิตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611200506661 นายจิรศักดิ์ แขมโคง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611205221403 นายศิลปากร จินดาณี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611302617206 นางสาวพลอยวรีย ไกรตรวจพล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611305421005 นางสาวรัตนภรณ นาคมั่น คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611305421769 นายอธิชตนัย ศรีไมรัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611205319237 นางสาวธัญญามาศ ผดุงสุข คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611302616564 นายวรกันต บุญชวยรอด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611305426128 นายตะวัน แซหยาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611305426145 นายอธิชา ทรงสวัสดิ์วงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611204925087 นางสาววิชญาพร อินสวน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200508044 นางสาวธนิสาร วิวัฒนมานิตกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611302617345 นางสาววาสนา อินทรสุนทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205318133 นางสาวเมธาพร ทองหลอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611207734153 นางสาวธัญวรัตม จงเจริญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611302617441 นายพงศกร เจริญศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาครุศาสตรอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - ค.อ.บ. 5 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611305527725 นายธนาธิป กาลึกสม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611208639131 นายกวีวัฒน ชนะสงคราม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611207734174 นางสาวเบญจวรรณ รามันจิตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611208639125 นางสาวนภัสสร พุมสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611302616643 นายพลภัทร รัตนสิริรัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611305527841 นายชยพล สีเดือน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611204925146 นางสาวธนาพร อยูเย็น คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611207734259 นายธนภัทร ศรีระบาย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611207734207 นายกิตตบดี สาทสินธุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611302616201 นางสาวพรนภัส สุวรรณประเสริฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200508033 นางสาวรินทรลภัส เรืองทิพยดํารง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611302620065 นางสาวธนิศา  วิเชียรศิลป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611207734206 นางสาวรสรินทร สินสงบ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611207734210 นางสาวกนกวรรณ มีประเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611207734228 นางสาวสิริวิมล นนทะเสน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611302620053 นางสาวชฎาภรณ ศรีสุขใส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611305527751 นายธนภูมิ ชมพูนุช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611205326528 นายปฏิภาณ สีทาบุตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611207734184 นางสาวสริดา ภูทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611207734203 นายณัฐพงศ เดชรักษา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611302620321 นางสาวนฤมล จันทราศรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200507149 นายจิตตวีร คุมครอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611208639111 นางสาวภัคนันท นรขํา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611302616162 นางสาวสุภัสสรา ยางสูง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611302620686 นายสิรภพ ศิริวัฒนานุกูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611204819011 นายธีรภัทร บุญสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611208639112 นายกิตติศักดิ์ เนื่องหลา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302619951 นางสาวกฤตพร ประจวบ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611207734216 นายวงศกร ฤกษนันทน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611208639133 นางสาวเทียบเทียน คิ้วเจริญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611302616403 นางสาวเปรม ฝากคํา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611305527941 นางสาวอรจิรา สีทา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611207734253 นางสาวจารุวรรณ รัคราช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611302615985 นางสาวกุลจิรา อาจชน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611302619950 นางสาวชนัญธิดา สุวรรณเกตุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611207734183 นางสาวสิริยากร บุญมารอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611207734209 นางสาววิลาสินี ออนตา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611305527748 นางสาวเวฬิกา อุฬารตินนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611207734191 นางสาวเนตรนภา จุอุบล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611301109727 นางสาววรรณนภา  วิไลวงศ ณ อยุธยาคณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611208639123 นางสาวพัทธนันท สุนทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611205325150 นางสาวชฎาพร พิกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611208639149 นายพัฒนภูมิ บรรณราช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611302620083 นางสาวปรมา ธีรสรเดช คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ เทคโนโลยีการพิมพและบรรจุภัณฑ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611302613161 นางสาวนลิน ออนชัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200500384 นางสาวชลดา มีแปน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200500248 นางสาวรัตนาภรณ วัฒนา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200505122 นางสาว ฐิติกัญญ เลิศวิเศษแกว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200507653 นายสุจินดา บุราโส คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611302616524 นางสาวฐิตาภรณ บัวแกว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611305523401 นางสาวชลธิชา มาโครต คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611302613241 นายพสิษฐ บุญทรัพย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200506984 นางสาวภัทรสุดา จงเจริญศรีศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200508150 นางสาวกันสุดา พรมรูป คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611302613001 นายนวภูมิ วงศเลิศศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611302616581 นางสาวชนัญญา ลายสาคร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200505437 นางสาวสมฤทัย สมหวังพาณิชย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200505438 นางสาวณัฐริกาญจ จักษุวิจิตรกร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611204918165 นายนันทกร กวยทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611205319516 นางสาวจุฑาณัฐ ฆารเจริญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611302616364 นางสาวซันนี่ เขมนกิจ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611302617042 นายกฤษณกานต วรประดิษฐ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611302617365 นางสาวแคทรียา วระกูล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200504805 นางสาวนัสมีย แสงมาน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205323402 นายนายวัชรพล สงวนทรัพย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611302613224 นายศรีโสภณ บุญกลาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611302616308 นางสาวจิรประภา แสงสวาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611306928224 นายเดชบดินทร ปาริน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611200504631 นางสาวนานน้ํา ศรีวิสุทธิ์เมธา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200506102 นางสาวนรินทรพร ฟกเทศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611302616365 นางสาวปยะธิดา หนูทองแปน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611305522559 นางสาวติยภัส อุตตะมัง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611205321741 นายปณชัย แซอึ้ง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611302616563 นายภากร พวงมหา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200401929 นางสาวนาตาชา ใบตานี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200506945 นายทศพล สิงหสุข คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200507320 นางสาวพิมพพิสา  แกวบริสุทธิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611200508250 นายธนกร ไพเราะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611204918016 นางสาวฐิติมา ชูศรีหะรัญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611204920930 นางสาวณัฐวดี เมืองจันทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611205321569 นางสาวรวินันท วงษบัวงาม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611302616305 นางสาวนัฐฐาวดี ภักดิ์ชัยภูมิ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611302616307 นางสาวนิภาธร สุโภภาค คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611305521739 นายศรัณย ใจคําแหง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611305521943 นางสาวพิมพกานต วิบูลยภักดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200501377 นางสาวกนกพร คําสนอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200502035 นางสาวกรวรรณ ตันเจริญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200502046 นายฤทธิชัย นวลฉวี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200508337 นายอรรถพล คําพร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611205323784 นางสาวมณิชญา ปาณานนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611205325813 นางสาวมณฑา ขันติวิริยะ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302616362 นางสาวมามิกา เรียนศรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611305527601 นางสาวธันยชนก สอิ้งทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611200403308 นางสาวมารียาม เขียวชะอุม คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200504014 นางสาวมัทวัน จรูญศักดิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200504569 นางสาว อรอนงค  วรเนตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611205318402 นายสุกฤษฎิ์ เกลี้ยงเกลา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611302617101 นางสาวธมนวรรณ รัชตะกุลพงศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611305523489 นางสาวพราวรัมภา เนื่องจากนาค คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200501376 นางสาวณปภัช สุนทรโภคิน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611207734032 นางสาวฟาริดา บุญยศ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611305521732 นางสาวนภัสกร จิตวิริยะยิ่งยง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611305521766 นางสาวภัทริน ฮวดวิจิตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200502977 นางสาวกุลิสรา พลัดเชื้อนิล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611200504493 นางสาววันวิสา มณีพรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611200504972 นางสาวชลธิชา ศรีมงคล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611207734037 นางสาวนางสาวสุนันทา ศรีฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611302616343 นางสาวณัฏฐธิดา จันทรบัว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611302617409 นางสาวเมธาพร สิเจริญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611305525811 นางสาวสุนิสา ขออาพัด คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611200501902 นางสาวภูษณิศา วิชาหา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611204918863 นางสาวญาณิศา กุลปราการ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611205318685 นายรัฐภูมิ สิงหโตทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611302616386 นางสาวจิติภัสร วสิษฐภัทรทวี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611200503630 นางสาวนัทธมน อิสระณะวัฒน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน - ทล.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611205324428 นายอรรถพล เงินจันทร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611200502602 นางสาวฐิติรัตน ขันทองดี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611200507099 นายธุวิชิต  การุณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611205319439 นางสาวกอหญา อยูยืน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611301109722 นางสาวพรกนก จันทระพงษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611205322711 นายศรัณย ชมสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611205325262 นางสาววรนารี ทวมมีชัย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611204918017 นายธนาวุฒิ พลรัตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611200504678 นางสาวบุษบา ทาทอง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611200506092 นายพรหมวิวัฒน จันทพันธ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205321870 นายณัฐชรันต ทุงพรหมศรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611205324279 นายภาณุพงศ วงศสายสุวรรณ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611207734292 นางสาวศุภิสรา นิลน้ําเพชร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611302619266 นายรัชชานนท รามศิริ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611204922552 นายทรงกลด ดวงแกว คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200506603 นางสาววลัยพันธ ไชยจิรกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611200507622 นางสาวณัฐพร อาสวาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611200508056 นายวิทวัส ชุติสิริยานนท คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611207734386 นางสาวชนากานต ปริยานภาพงษ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200507664 นายภาสกร พงษเทพิน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611301109665 นางสาวพรนภา ทองสุข คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611301109666 นางสาวมันตา ทรัพยภิญโญยิ่ง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200507642 นายจิณพัฒน หลงสวาสดิ์ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205325383 นางสาวปวริศา สมตน คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205321443 นางสาวยลลดา เจริญกอบุญ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611205326955 นางสาวภัคจิรา จันทรมา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611208639202 นายธีรภัทร มณีโชติ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611205321191 นางสาวสุจิรา ปานเกตุ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611208639176 นางสาวฐิติภัสร สิริรัชตวรกุล คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611208639190 นายพีรพัฒน แกวมณี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611301109667 นางสาวชนิสรา สังขมณี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611301109683 นายพชร ลิ่มทองนอย คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611305527744 นายณัฐกฤษ เนินคีรี คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611302617367 นายปยะพงศ จุยบาง คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - มัลติมีเดีย - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611302615345 นายปฏิพล สัจจพันธคีรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611301108724 นายธนภัทร เริ่มรวย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611301108901 นางสาวภันทิลา ปสาทุม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 16 CB1406 13.00-16.30 น.

611301110328 นายสัณหวัช ศรีมีทรัพย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611204925570 นายกฤษฎพงศ ศิริมังคลากุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611301108805 นายฐานนันท จอมไตรรัตน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611200506482 นายธนกฤต สุขเกษม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200507258 นายวัชรพงษ พูลสวัสดิ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611301109544 นายณรงคกรณ บัวนารถ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611302615563 นายธนกร มหาทํานุโชค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611200501146 นางสาวพิมพชนก บุญเกิด คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611302615472 นางสาวอาทิตยา ขําแนวนาค คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611203614206 นายสหพรรษ ศิริเลิศพิทักษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611204922968 นางสาวฐิติมา อินทะแสง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611302615386 นางสาวดาริส ปณฑรัตนวิบูลย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611302615425 นางสาวเยาวนาฏ ดงงาม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611302617234 นางสาวจีรนันท หาริกัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611302615604 นายรัชชวัสส วิลัยรักษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611302617403 นางสาวภนิตา คณะดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 22 CB1303 13.00-16.30 น.

611200505207 นางสาวสุวดี ญาณะเผือก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611302617241 นายสหัสวัต เพชรมณี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611200501451 นายธนโชติ วงศศีลจรรยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611200507678 นายวิชญภวัฐ  เทิดกตัญูพงศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611302615902 นายภูวเนศวร ทองสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611302615344 นายธนบดี ซันลี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302615882 นายอัฏฐะมินทร อางทอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302617446 นางสาวศิริวรรณ ทรงสันติวรกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302615862 นายวัชรพงศ ตันติพงศา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302617323 นายศุภากร สองหอง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302617383 นายจีรพัฒน พรหมบริรักษ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611302617452 นางสาวปานทิพย กลัดสมบัติ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611203614224 นางสาวอภิชญา รุงวิไลเจริญ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611302615981 นายรพีภัทร เพชรน้ําพลอย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200508293 นายธนัชชา นิลสูงเนิน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611204918152 นางสาวรมิดา วงคตรี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611301110401 นายเอกชัย พรหมเสนะ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.
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611302615586 นายปารุสก สุดสมัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611302617218 นายรวิภาส ตั้งวัฒนาสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611302617288 นายพิพัฒนพงษ รุงรัตนเจริญชัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611208639732 นางสาวชญาภรณ แจมคลาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611301110341 นางสาวอรญา แสงเพ็ง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611301110462 นายปูรณ ปยะพัฒนกุล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611302615422 นายวรกันต ศุภวงศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611302617125 นายจาตุรงค นวลนิรันดร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611302617214 นายหณกุล สุขประเสริฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611301110343 นายศุภชัย ธรรมถาวร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611200501593 นายธุวานนท ธัญญะวนิช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611200505917 นายวีรวัฒน เพียรพนัสสัก คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611205324203 นายธนดล ทวมสุข คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611302615921 นายวิจักขณ ปยะเลิศมงคล คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611302617344 นายธนัญกรณ เกษรศิริศิษฐ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611204921064 นายกานต คําคูณเมือง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611301110322 นายธีรดนย จรูญชนม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611302615585 นายนภันต กองกาย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีสารสนเทศ - วท.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611304018408 นางสาวไพลิน แกวเพิ่ม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611208639426 นางสาวกนกพร มามี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611304627584 นางสาววนัสรา ทองกลึง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611204923539 นางสาวนบกมล ทิพทอง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611304018462 นางสาวศิรินทรทิพย เปยคง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611304018441 นายภูมิภัทธ ทาภักดี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611304018612 นางสาวกชกร ปญญาโสด คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611304018963 นางสาวสุพัตตา ญาณทัศนวรคุณ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611208639408 นางสาวสุภัทรา รันสูงเนิน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611304018354 นายณฐพล เอี่ยมศรี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611304018434 นายพีรศักดิ์ ธีระกุลวัฒน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611301109730 นายเบญจพล แสนดี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611304018986 นางสาวผกามาศ เนียมจันทร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611208639402 นางสาวกุลสตรี ตันวิชิตา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611304018465 นายชาลี เเซเต็ม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611204918367 นางสาววรนิษฐา วงษแกว คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611204925170 นางสาวณัชชา ทองอุบล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611207734774 นางสาวมณฑาทิพย เอื้อตรงจิตต คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.
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611208639424 นายสรวิศ นิรินธนชาติ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611301109842 นายวรวิช โดมทอง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200505268 นางสาวรพิพรรณ วิทยาภรณ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611207734738 นางสาวจิตรา บุญจงรักษ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611207734752 นายสหัสวรรษ สุขเมือง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611207734778 นายสุทธิพงษ ศิลปดี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611207734743 นางสาวชญาภรณ ปรางทอง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611301110061 นางสาวอภิชญา หงษศรีหมน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร คณิตศาสตร - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611206027062 นายธนพนธ ดอนลอย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611302619573 นายกัณฑภูมิ สาตรพันธุ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611302619258 นายชลสิทธิ์ สาตสุข คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611204924995 นางสาวปพิชญา มหาวรรณกิจ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611302616481 นายกิตติพัฒน หลอวิรัชสุธี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611305527821 นางสาวสรวงฤทัย ฐิติพัฒนานนท คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611304019844 นายพงศธร แกวผลึก คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611205323287 นางสาวจุฑาทิพย มะเหศวร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611208639428 นายกิตตินันท ชาวเกาะ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611205225817 นายคมพัทธ แซเฮง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611200507256 นายณัฐภัทร วรรณวัฒ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611304018421 นางสาวสิริวิมล กังสวณิช คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611301109847 นายจักริน ยงยุทธวิชัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611301110043 นางสาวบุญภัทร บุญแสง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611207734945 นางสาวจันจิรา เกาวิชากร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200502364 นายคมศักดิ์ กรณยประกิตต คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611302616222 นางสาวกรกช ศิริกันทรมาศ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611205326816 นายสุริยะศักดิ์ มุงรมกลาง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611207734939 นายณัฐชนนท ดานวล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร วิทยาการคอมพิวเตอรประยุกต - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611305521559 นางสาววรัญญา  เรืองศรีสังข คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611207734952 นางสาววิภาพร ศรีจันทร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611207734963 นางสาวจิราภรณ จอมวุฒิ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611205324925 นางสาวสิรภัทร เล็กเผือก คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611204921521 นางสาวนิรชา ศรีถาวร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611302615987 นางสาวบิลกีส วงษพิรา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611205323890 นางสาวสิริยากร ใหญสวาง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611302617085 นายพิภัชพงษ วิจิตรัฐธนชัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611304627462 นางสาวอมริศา สุขสัมพันธ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาคณิตศาสตร สถิติ - วท.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611305527704 นางสาวญาณิศา ดวงคําจันทร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611304018360 นางสาวสุชัญญา โพธิ์สินสมวงศ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611304018436 นางสาวศุภรินทร เรืองไทย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611305521788 นางสาวชนนิกานต ทองเปลว คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611304018644 นางสาวพิชยา ทีปกาญจน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611204921504 นางสาวพัชราพร ฉายแสง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611301110862 นางสาวณัฐธิดา ปตานุรักษ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611305527722 นายพงศธร สิงหเจริญ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611305528143 นายปยวัฒน ดวงสีทอง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611304018517 นางสาวขวัญชนก บุญรอด คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611200405622 นางสาวจุฑาลักษณ หวังปรีดาเลิศกุล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611204922049 นางสาวชนนิกานต นาคคล้ํา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611205325208 นางสาวศุภาพิชญ เพ็งจาง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611207734986 นางสาวณัฐกฤตา นากทองแกว คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611304018394 นายภักดิ์ แกวคงคา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611304018748 นางสาววรรณกานต ชานุวัตร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611200501553 นางสาวศิริมา ศรีณรงค คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611200506007 นางสาวสิรินพร พันธุเพิ่มพูน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611205324193 นางสาวปยาภรณ นีระพงษ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611305521701 นางสาวรุงอรุณ เกียรติจุฑามณี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611305527686 นางสาวอนัญพร ศรีพุฒ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611207734991 นางสาวพัชรพร สมานตระกูลชัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611207735027 นายธนกร นิติธีรวรรณ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611207735038 นางสาวศิตานัน พุมพวง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611301109762 นางสาวปณิดา หงษทอง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611304018608 นางสาวนันทิชา ทองทิพย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611305527985 นางสาวภาวิณี ธรรมกิจ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611204921959 นางสาวนารินทร สุทธิขันธ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611205321634 นางสาวศุภวรรณ แกวมะณี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301008902 นางสาวสุนิตา ประทุมมา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611200500421 นางสาววาณิศา ชํานาญศิลป คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200505774 นางสาวภัชริดา ระมา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611205321034 นางสาวณิชาภัทร จันทรชู คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611305527610 นางสาวนุสบา นภาวัฒนากูล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611207734995 นางสาวปฐมาภรณ พงศพนมมาศ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611207735004 นางสาวกนกกาญจน จีนศาตร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200505390 นางสาวทิพาสินี ทองศรีนวล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611207734998 นางสาวกาญจนาพร สิทธิวิโรจน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611304018340 นางสาวปณฑิตา โลเส็ง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.
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611305521623 นางสาวชัญญา โชคสิทธิกุล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611200504623 นางสาวภัทราพร ชัยภัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611207735010 นางสาวนวลวรรณ สงฆเจริญ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611302614425 นายพชร วิทยเวทานนท คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611305527623 นางสาวศตกมล สงแพง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611301109761 นางสาวศุภนิดา กิจเจริญยิ่ง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611304018555 นางสาวพลอย คลายวงค คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาเคมี เคมี - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611205323898 นางสาวอรภา ศรเจริญ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611204923015 นางสาวอารียา บุญทีไธสง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611304018425 นางสาวกัญญาณัฐ สุริยวงค คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611200505887 นางสาวสุปรียา เหมะธุลิน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611305528103 นางสาววาสนา ทาแปง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611204923680 นางสาวชลลดา มาลัยมาลย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611205324281 นายธันยพงศ ศุภโสตถิ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611305527301 นายณภัทร ผินกลับ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611304018618 นางสาวนภัส  ชินเวโรจน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611305527382 นางสาวศรัญญา หมุยจินดา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611304018537 นางสาวกาลัญุตา แซตั้ง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200507523 นางสาวพิมพชนก นัดดา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611204924143 นางสาวชญานนันท ภูบรรทัด คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611205324425 นางสาวพรสวรรค เฉลิมศรี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611200504515 นางสาววาสนา  รอมาลี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200504288 นายสันติราษฎร  ราชวงษ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611304018576 นางสาวณิชกานต สีทน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611304018625 นางสาวธีราพร โพธิ์ทอง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611305527183 นางสาวณัฐมล เชื้อโตหลวง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611304018806 นางสาวศิริณยา บินมาวัง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611205324007 นางสาวอังสนา มนุญพาณิชย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611304018520 นางสาวนารดา เต็มสกุล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611301110566 นางสาววิภาวรรณ ปทมศุภโชค คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา จุลชีววิทยา - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611304018720 นางสาวชลธิชา กานทอง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611204924977 นางสาวธัญณิชา  ปติวุฒิ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611304018416 นางสาวพรหมพร ลาภรัตนะโสภณ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611301110525 นางสาวปริณดา ปญญาเอก คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611304018380 นางสาวณัฐชานันท ณพิชญสิษฐ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611304018431 นางสาวจุฑามาศ แพรเนียม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611200507107 นางสาวชลิดา นาคเงิน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611304018702 นางสาวกัญญาวีร ศาสนอนันตกุล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611207735224 นายอภิชาติ ศิริกันตยะวัฒน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611304018358 นางสาวณัฐชญา เผือดจันทึก คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611301110643 นางสาวภิรญา เกตุเรือง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611304018477 นายอธิโชติ ตะวันแสงเพชร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611301110661 นางสาวอัญชลี ตั้งวัฒนทรงพล คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301110582 นายชนสิษฎ คงพัฒนตานนท คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611205323385 นางสาวโสรยา สาธร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611305527186 นางสาวลักษิกา จันทรสอน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611200501113 นางสาวสุภาพร อูพันธุ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611302614981 นายศิริชัย ขวดแกวมณี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611302615023 นางสาวฐิตา ฐิติสรเสริญ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611304018379 นางสาวเพ็ญพิชชา วิศาลสมพงษ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611304018393 นางสาวรติชา กฐินใหม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611305527184 นางสาวโชติกา นิธิวุฒิธร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611301110621 นางสาวแกวเกา ศรีคําพร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611304018449 นายอนันต  ธรรมนิตยนิยม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611305527483 นายกฤติน เรืองพัฒนาวิวัฒน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611207734701 นายธนากร เกิดศักดิ์ ณ แวงนอย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611305527585 นายภูมินันท กาญจนพบู คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611207734728 นางสาวสัญจิตา วงศสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611302616049 นายสุรพงษ เนตรประสม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611207734719 นายณัฐพงศ ชูชวย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611207734713 นางสาวนุชนาฎ ดีเลิศ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611207734718 นายชลแดน ภิญโยดม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611207734725 นายสราวุฒิ ทนสิงห คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611305527687 นางสาวศิรินุช กรวยสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611207734722 นางสาวรัตนาภรณ จิตทะวงศ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611302615780 นางสาวสุนิตา ศรีวัมนา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611302616742 นางสาวณิชกมล  แซลิ้ม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611304015723 นายบุญญฤทธิ์ ขอนแกน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611302617062 นายชัยมงคล พันพะมา คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611304015664 นางสาวทิราภรณ เปยมสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611302616881 นายธนวินท ณรงคชัย คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611207734715 นางสาวสโรชา เสถียรเขตต คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200501662 นางสาวปนัดดา บุญสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200504932 นางสาว นริศรา เครือจีน คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611207734702 นางสาวญาดาภา จันทรภู คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611207734704 นางสาวภัทราภรณ วองระวัง คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611304015781 นางสาวพิชญธิดา คงสมุทร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611204918066 นางสาวธัญรัชตสร วรรณประเสริฐ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.
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611302620194 นายวรัญชิต เรืองศรีสังข คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611302621196 นายศิรวิศย ขจรสมบัติ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611207734709 นายณัฐพล เหม็นเณร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611207734711 นางสาวจิราพัชร สมวงษ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611301110303 นางสาวจิดาภา  พลอยเพ็ชร คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611302615801 นางสาวรัตนาวดี เปลื้องนุช คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611205222985 วาที่รอยตรีเพชรายุทธ  ทรงชุม คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611207734726 นายธนภัทร จินดาราศรี คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611302616746 นายณัฐพงศ สุขเจริญ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611304015646 นายณัฐพงศ มันศิริ คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611304015805 นายทิวัตถ Chusak คณะวิทยาศาสตร ภาควิชาฟสิกส ฟสิกสประยุกต (หลักสูตรสองภาษา) - วท.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611306828642 นายพีรวิชญ อามาตรมนตรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611308236905 นายพงศศรัณย ทองหนูนุย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611308236681 นายพงษพัฒน พัวอุดมเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611306828685 นายปกรณ ลองทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611306829862 นายธวัชชัย วรงค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตรขอมูลสุขภาพ วท.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611301109501 นางสาวเมธาวี เศษคํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611200501400 นายฐนิษนันต แพรหลาย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611204919230 นายปวีร เลิศประเสริฐพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301109525 นายณัฐวัตร สหวัฒนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200402855 นายปยวิทย ถิระสินสมบูรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611301007629 นายวราณัฐ สุทธิการณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611301007666 นายชินกฤต บุตรบํารุง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611302615444 นายนราวิชญ วงษนอม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611302617287 นายชานนท ปาณรงค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200503376 นางสาววชิรญาณ แสนสระนอย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611301109422 นายฐาปนนท สดงาม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611302614642 นายกฤตนัน ฉลอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611200502326 นายชญาสิทธิ์ อิงควรานนท คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611302614421 นายนันธกร ออนศรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร วิศวกรรมคอมพิวเตอร - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611205326890 นายปรเมศ สุขมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611200504917 นางสาวนิชาภัทร สุขเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611301109725 นายศักดิพัฒน อาจนอย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611301109881 นายพงศไท กาญจนพบู คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611301109686 นางสาวนทีกานต อุปการแกว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611200403495 นายชรัตนชัย กิจพงษศรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611303315283 นางสาวสุดารัตน คุมหมู คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611303315565 นางสาวอรพลิน ณ ลําปาง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611303314346 นายโสภณ วุฒิเผา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.
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611200504192 นางสาวปรัชญา ภารสําอางค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611205326490 นางสาวธัญชนก พรหมเศรณีย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611208638440 นายอิสรราษฎร ลิขิตธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200508576 นางสาวพรสวรรค นกแกว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611302619949 นางสาวสุธาสิณี เหลืองเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611200503468 นายณัชขจร มาตราเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611301109664 นางสาวมนัญชยา สวัสดี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611205319781 นายจักรกฤษณ ชื่นอารมณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611301109705 นายสุทธิศักดิ์ สมจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611200503249 นางสาวพลอยไพลิน แสงจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเคมี วิศวกรรมเคมี - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611301008126 นายฉันทัช พิทักษ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611301007546 นายเกษมสันต ตั้งคุมวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611303915466 นายวัสรพี ดิลกพัฒนพงศา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611301009022 นายวันฮากิมีน ศรีทาดาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611301109061 นายวิชยา ปานโต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611200403226 นางสาวกัญญารัตน  โพธิพฤษ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611200506692 นางสาวพัชราภา ถึงสุข คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611301109184 นางสาวศศิวิมล เทศเทียน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611301007547 นางสาวหริณลักษมณ ดวงปนตา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611200400893 นายเฉลิมเกียรติ ทุมจังหรีด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611301109062 นายณัฐพงษ ชวยอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611200405436 นายวชิรวิทย รางแดง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611305522410 นางสาวศิริพร เฟองกรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611303413345 นางสาวอนุรีย สังขทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611303413382 นางสาวอิศสิริยา บุญรอด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611204920051 นายธนวัฒน ปริญญาสุทธินันท คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611204919647 นายเตชธร สนิท คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611301109088 นางสาวธันยชนก กางสาร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611302613363 นางสาวพรพิมล หีบทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611305521905 นายเจษฎา ไชยเขต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611204921046 นายศุภวิชญ สงารัตนพิมาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301008642 นายจักรธร ทองถนอม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611302611504 นางสาวธวัลลักษณ จินะสี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611305521790 นายเดชชาติ บุตดามา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301109141 นายนันทพัทธ เฟองกมลเวทย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611301109181 นายธีรภัทร สันทนาประสิทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611301109082 นางสาวพีรพรรณ จายเพ็ง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611301109023 นายจิรกิตติ์ ศุภวิทิตพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611301109183 นางสาวณัฐณิชา พงศสิทธิโชค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.
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611301109341 นายณัฐวัฒน สิริพลวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611305521784 นายภาณุ แยมมั่นคง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611301007803 นายภควัต ทองศรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611305521841 นางสาวสุรียวรรณ เพชรสงค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611205326807 นายธีรภัทร เทียมศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611301109323 นายธัชพล ลอยเอี่ยม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611301109431 นายจักริญญ เทพภักดี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611303413342 นายสุชาครีย สินบรรเทา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611301109064 นางสาววรรณภรณ เพ็ญนารา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611301109430 นายเจตวัฒน เทียมคํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611200502866 นายกองภพ ฉัตรทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611301109027 นายพีรพัฒน กิตติศักดิ์ไพรัช คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกล - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611205319553 นายพิสิษฐ  สุรกมลเศรษฐ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611305522407 นายภูวไนย แสวงชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611305521727 นายศารทูล รักวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611305521755 นายภาณุพงศ คําสวาง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611208637327 นายธีรพัฒน ถาวรวิริยะนันท คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611305522234 นายเสฎฐวุฒิ ไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611204924392 นายนายศักดิ์ดา ลิ้มถาวรวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611205321983 นายเปรมปรีชา นางทิน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611305522289 นายเบิรด โพธิ์ดํารงคเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611200508600 นางสาวปาณิศา มีเทียม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611205326788 นายจิตรธิกูล ติวิทยศิริกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611305522085 นายพัชชพัฒน กัลยา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611205325876 นางสาวณัชชา หิรัญปรัชต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611205326804 นายธนวินท ธนกิจไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611305522220 นายอดุลวัฒน ชูพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611204921221 นายธนากร เพียเพ็งตน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611205323184 นายนฤนาท บําเรอราช คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611207730924 นายทินภัทร สวางวัฒนศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611305525646 นายตะวัน ลิ่มลัญจกร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611305522603 นางสาวนันททากานต เวียงสีมา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611207731095 นายวรวุฒิ พวงนิล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611208637321 นายปฏิภัทร อุปทุม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611301109603 นายคณิช ศรีสมโภชน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611204919619 นายนิติกร สินสิงห คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611205325037 นายนฤสรณ แซคิว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208637287 นางสาวณัฐณิชา พงษพานิช คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงาน - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611207733207 นายธนภัทร เลิศล้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.
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611200504423 นายวุฒิชัย อุดมรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611303415222 นางสาววันดี ฐานวิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611302617227 นายอัครเดช รัตนานุกูล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611200503690 นายปฏิภาณ ดวงบุปผา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611205326377 นายราชวัตร สุทธลักษณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611208638592 นายธนพนธ เริงวิจิตรา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611302617325 นายวันชนก แยมขยาย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611208638602 นายธีรพงศ ทรภีสิงห คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611200508291 นางสาวทัดพร ธีระโรจน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611204918687 นางสาวผกาวรรณ ชัยสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611208638597 นายนายสุรเชษฐ มูลสาร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611200505184 นางสาวศศิกานต ผลทวี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611200507828 นางสาวศรัณญา ยอดสุรางค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611205319177 นายวรกานต ธงวิชัย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611200503198 นายกัลยพล  ขันตยาภิรัตกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611200507625 นางสาวศศิกานต เมืองเมา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611200508681 นายเจษฎากร ยงกองมี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611207733181 นางสาวนงนภัส ผิวเกลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611208638644 นางสาวภิพัทรา โกเขา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611204925665 นายภัคสุวัฒน สรางขุนทด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611205325220 นายภูริช ถิระวัฒนพิเชฐ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611303413404 นายอภิสิทธิ์ เสงี่ยมงาม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208638632 นายสัณหวัช เหมากระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208638647 นายนพดล สมจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611204922524 นายนิธิพล แดงเครือ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208638591 นายดนุสรณ เรงมานะ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611207733191 นายลัทธนันท เหลืองเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมการผลิตชิ้นสวนยานยนต - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611205326842 นายคงคุณาณัฏฐ พิทักษนราเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611205323626 นายวีรยุทธ โตวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611207733057 นางสาวกรกนก นิลดํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611204921255 นางสาวพัชราภรณ เมนมงกุฎ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611205325565 นายพันธกานต ชมชื่น คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611205324210 นายจักรกฤษณ ชโลธร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611207733055 นายธนดล อินพรม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611208638517 นางสาวณัฐณิชา ดวงจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611208638534 นางสาวดวงธิดา พางาม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611204925279 นายสุประกิตติ์ สุพิพัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611207733025 นางสาวกิ่งบงกช บุญสง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611204920779 นายกิตติธัช สถาปนฤทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611204921264 นางสาวเบญญาภา เลหกล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611204924248 นางสาวเกษรา ธัญญเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611207733083 นางสาวชอผกา พลอยแสง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611301109503 นางสาวปทิตตา เมืองมา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611301109661 นางสาวกัญญาณัฐ เฟองฟุง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611207733004 นายธนวัฒน นิลดํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611207733008 นางสาววรกมล มลสอูม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611207733076 นายศิรโรจน รักพืช คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611208638511 นางสาวพิมนภัทร พิพัฒนวรไกร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611205322881 นายธนนนท ฮุมโฮม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208638505 นายศุภเสก ปนแกว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208638543 นางสาวณัฐชา บัวสิงห คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208638500 นางสาวอรธัญญา สุรางแสงมีบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611302617342 นางสาวสิริภากร สารีกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมเครื่องมือ - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611207733113 นายนันทวัฒน กลิ้งกลางดอน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611200501423 นางสาวชนกานต คูรื่น คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611200500263 นายคมกฤษณ ดวงพรม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611200508281 นางสาวธิดารัตน อาจพงษา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611301109869 นายสมศักดิ์ มรรควิวัฒน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611205319653 นางสาววิภารัตน ภิรมยรื่น คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611205325566 นางสาวศุภานัน พงษธีระพล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611204921911 นายสหชาติ คงเปย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611204924221 นายศุภกิจ วิริยะลาภสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611207733124 นางสาวมนิสรา วงศสาโรจน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200500404 นางสาวรติวรรณ คชศิลา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611205322184 นางสาวหทัยพร คงธนทรัพย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611206027091 นายพีรพงศ ลาภประเสริฐกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611208638574 นายชนายุทธ กุยออง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611200500541 นายเพ็ญเผา กีรกะจินดา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611301109925 นายนัฐภูมิ ประริปุนนัง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611200504450 นายอาทิตย เชิญสิริสิน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208638581 นายอภิรัตน รุงโรจนสันติสุข คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611302617226 นางสาวดรุณีนุช จันทรเกษม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611207733086 นายพีรพัฒน กุลวรกุลพิทักษ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611208638553 นายสิทธิพล ไชยสงคราม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611301109846 นางสาวเสริมศิริ กิตติวีระยุทธ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ วิศวกรรมวัสดุ - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611200502197 นางสาวศรัณยา ศรีจันทรปลิว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611200508004 นางสาวจิณหนิภา จันทรเสนา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611307328225 นายกิตติพัฒน ศิริพชรพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611200507977 นางสาวอภิญญา   ศรีเสมอ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611200402664 นายปภังกร สุขเพ็ญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611200501408 นายธนาวุฒิ สุโพพัด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611200502068 นายอรุณสวัสดิ์ ฆารบุญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301008961 นายสิทธิศักดิ์ ไมเกตุ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200401577 นายณัฐพร เสารแกว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611200508021 นางสาววรัญญา เชาวนะ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611208638010 นายธัชพล ตูแกว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611301007609 นายกิดาการ ขุยสุข คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611302913142 นายสิทธิเกียรติ สวัสดิโรจน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611305527746 นายมนัสนนท ชีพอุบัติ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200507522 นางสาววราภรณ ถนอมธรรม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611307328245 นายจิรกิตติ์ มี้เจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611200505834 นายอริญชย พันธุมวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา วิศวกรรมไฟฟา - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611301110262 นายวริศ กลมเกลียว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611303212682 นางสาวณัฐณิชา ตั้งคํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611303212881 นางสาวมาลินี ทองจบ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611301007644 นายธนดล พรมมา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611303212566 นางสาวธิดาวรรณ ใหปะโท คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611302617245 นายพงษสวัสดิ์ สุวภาพกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611303212684 นายวิชชา สิงหวรรณุรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611305528161 นางสาวซี เสริมมติวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611200504705 นางสาวจีราภรณ สอนกลาง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611301007500 นางสาวศศกร กลันทะกะสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611303413443 นางสาวสิปาง โกมารทัต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611305527587 นางสาวขนิษฐา เดวิเลาะ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611302617219 นายกิตติภูมิ จินดามณีพล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611305527604 นายรัชพล ภูสุศิลปธร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611304627090 นายนายกิตติพงศ ชัยสาร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611301110261 นายณัฐดนัย แสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611303212723 นายกุลพัทธ เทพมณี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611200500611 นางสาวจิรารัตน เนาวสุข คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611301008921 นางสาวธัญญเรศ พรอมมูล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611302617244 นางสาววิภาดา เวชมนต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611303212607 นายณัฐชัย   เหมือนมี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611301008602 นายณัฐนันท จันทรหงษ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611200500349 นายณัฐวิช สิทธิอมรพร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301007611 นายณภัทร สุวรรณแสงชูโต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301008161 นายดนุวัฒน เมาลีทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.
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611305527631 นายชณาภัทร  แกวพินิจ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611305527723 นายธนวัฒน  ศิลา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611302617247 นายประภาคาร พูลเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611301007744 นายปราชญ พูลเกิด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200506122 นางสาวโนรี นิมา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611305527571 นายธนธัช เปรมศรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611303212681 นายสรวิชญ สุขสําราญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611200507788 นางสาวเบญญทิพย มุงดี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611205326155 นายชาคร อุสาหะ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611304628123 นายพีระพัฒน ชากระโทก คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611303213906 นางสาวพิทยารัตน ญัตติเกื้อกูล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611305527586 นางสาวณัฐธิดา มณีนุษย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมโยธา - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611301109885 นางสาวกนกวรรณ พงศวิสุทธิ์ศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611204924564 นายพงศกร นิ่มพิศุทธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611208638490 นายณัฐวุฒิ บุญรวม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611302617402 นางสาวปุณยาพร ธนูธรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611305527681 นายกันตนพ ปรัชญสุนทร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611200507379 นายธนัช เนตรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611208638497 นายกฤษณดนัย สิงหโสภา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611205322038 นายกันตณัฐ ชํานาญวาด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611301007756 นายสหโชค พรคลาย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611301109864 นายภูริณัฐ จันทรเงิน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611301110081 นางสาววิภาวี จิรสวัสดิ์นุวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611208638483 นายณัฐวุฒิ สุวรรณรัตนชัย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611301007795 นายนพสรรค เกิดสมจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611205324131 นายธนกฤต จังศุภมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611208638471 นายวชิรวิทย ชุมตะวัน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611208638480 นายสาริศ คุณธีรมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611302613003 นายอรุษ ศรีสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611301007545 นายวริศ  คูอุดมรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611302612782 นางสาวธนสุดา บาลี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611207732966 นายลีนวัฒน หลั่งน้ําสังข คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611302617212 นายโยธิน โสดา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611207732957 นายสหัสวรรษ เดชากร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611302617305 นางสาวสิรินาฎ สาระศรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611207732964 นายสารัช จงจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611302617783 นายปรมินทร คําแหง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611303915123 นางสาวนภาพร อินทรเเกว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611302617821 นายนริศวร โนนใหม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611302617405 นายกษิดิศ ทิพยวังเมฆ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611207732948 นายธนนันท ชยาวิวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611302616090 นายสุรพิชญ อรุณรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611305527550 นางสาวธิติพร บุญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611302617256 นางสาวกฤษฏิรัตน พละเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611302617362 นายพรรธดล ประดับเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611305528310 นายกันตธร วิสุทธิสวัสดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611207732954 นางสาวมนัสนันท โตเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301109844 นางสาวอารยา พงศดํารงศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301109886 นายณัฐวัฒน ยิ้มละมาย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611302613250 นายกวินธรรศ ปองเกียรติชัย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611301109961 นายสัณฐพิสิษฐ เตชะศรีมงคล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611207732950 นายกฤตนัย โพธิ์สาธิ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611207732963 นางสาวฐิตินันท บุญตา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611204920190 นายThanawat Manasvanit คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611204924934 นางสาวอธิชา เรืองวัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611204924568 นางสาวปาลิตา ฉัตรหลวง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611207732967 นายวิทวัส ตระการจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611207732952 นายน้ําเพชร เรืองปฏิกรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611207732959 นางสาวธัญวรัตม กูเดรดาเก็ง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611302612663 นายมงคล สมประสงค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611207732951 นายศุภกฤต ประเสริฐรุง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611301109602 นายกฤษฏิ์ ผิวเกลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611205021991 นายจิรายุส มงคลโชค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611205023564 นายชัยนเรศ ไชยศรีษะ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611205022576 นายชญตว ชางทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611205022891 นายวทัญู ภูรีเลิศวาณิชย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด (สหกิจศึกษา) - วศ.บ.เทียบโอน 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611301007743 นายขัตติยะพงษ นอยบานโงง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611205324128 นางสาวนภัสภรณ เกิดเนียม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611302611526 นางสาววรัญดา ไตรกิศยาโสภณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611205319380 นายกรดนัย นิธิพรชัยวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611302620035 นางสาวเณศรา  ยิ้มประยูร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611302617330 นายธนพล ปนะเต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611303312624 นางสาวเมธาวี เจนจบ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611205324412 นางสาวกมลชนก นิลสนธิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611303313606 นางสาวลักษิกา หินกลา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611205326474 นายธิปก ยิ้มดี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611302617209 นางสาวปยดา เเสนสุด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611302615205 นางสาวสุทธินี ปตวัฒนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611302617266 นางสาวศิรประภา ชาวปากน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611302613383 นายรุจศวัส ธงถาวรสุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611200505583 นางสาวแจมนภา วิชยประชา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611208638659 นางสาวเจิมขวัญ บุญคง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611205318641 นายธิติศักดิ์ แจมประทิพย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611302611563 นายธนวัฒน สุไลมาน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200508505 นางสาวพิชญ รอดคลาย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611205326915 นางสาววิลาสินี ผองแผว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611207733313 นายจิรพัฒน จิตติธีระกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611301008070 นางสาวณัฐวดี อภิรักษสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611200405394 นางสาวศศิภา สุขประสงค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611204923510 นายณัฐวุฒิ เรืองเครือวงษ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611204922880 นางสาวภิรินทิพย คูณมี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611302619818 นางสาวณัฐกาญจน พรปรัชญากุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611208638650 นางสาวธันยพร บุญมาก คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม วิศวกรรมสิ่งแวดลอม - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611301109867 นายพรศิลป ทองมัน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611305527682 นางสาวณัฐธีรา พิทักษประชา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611302617462 นายภากร ธนาลาภสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611204923603 นายกตัญู พลชัย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611205323696 นายศักดิ์สิทธิ์ ตงเจริญ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 2 CB1205 8.30-12.00 น.

611204925249 นายณัฐพร ผลงาม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611204925277 นายอภิวัฒน หยกบุษราคัม คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611305527791 นายโชติภณ หาญอาษา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611301007626 นายธนายุทธ โดงดัง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611301109884 นายณัฐดนัย วาสุเทพรังสรรค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611302617364 นายพงศภัค เรืองชัยปราโมทย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611200503373 นางสาวตารเกศ เชี่ยวชาญกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611200505241 นายอภิรต เผื่อนสีเมือง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611205325676 นายธเนศ อุนจังหาร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611302617229 นางสาวฐานิต ทรัพยชิด คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611305527663 นางสาวสิริมา จันทรเกลี้ยง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611200504065 นายชนะเลิศ ใบบัว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611200504826 นายศิริพงษ อินตะเสน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611205326191 นางสาวธันยพร สิริพรรณยศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611301007610 นายเจตนิพันธ ปุกคํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611302617363 นายนันทพงศ เลี่ยนยงค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611200506524 นายสันติภาพ  เหนียวบุบผา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611200506694 นายศีลภัทร คําคติ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611303413349 นายธนันโชตน ชนวีรจารุณัฐ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611200505259 นางสาวนฤมล สะสันติ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611205320312 นายศิวชาติ ไตรสารศรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611208638702 นายอภิพล ชนะชัยโรจนกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611302617201 นายปณณวัฒน  ชัยประเสริฐศรี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611302617228 นายอนวัตน สิงหทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 9 CB1305 8.30-12.00 น.

611302617267 นายวุฒิชัย หลอทรัพยคง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611302617332 นางสาวปทมา บุญรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611200505846 นางสาวสุปรียา นันตะรัตน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200506150 นางสาวชนิศา โพธิ์พะเนาว คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200506332 นางสาวธัญชนก สุวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200507084 นางสาวชนัญญา นิสสัยซื่อ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611205326564 นายศรายุทธ บัวเกตุ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611305527572 นางสาวอัญมณี เทพรักษ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611200505203 นางสาวพรณัฐ ทศรฐ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611200506978 นายภูริณัฐ วรรณแสงทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611302617233 นางสาวณัฐนิชา วงษนภาพิศ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611205326133 นางสาวแพรวา จันทนาภรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611305527548 นางสาวนรากร เอมปรากฎ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟาสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611305527664 นายวิษณุ พิทักษเขต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611303413384 นายสุนัย ไกรวอน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611200404342 นายธนเกียรติ จุมจันทร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611303413469 นาย ศตคุณ ขัดพูล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611205318404 นายศิวัช แดงโกเมน คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 11 CB1401 8.30-12.00 น.

611305527632 นายกฤติกร สันกริชดุษฎี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611208637608 นายวชิระ มุละสิวะ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611208637619 นายธนกฤต เปลี่ยนขํา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611305527635 นายนนทวัชร นากุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611305527703 นายอริยธัช สุวรรณสิงห คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611208637668 นายณัฐภัทร จันทรกลา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611208637694 นายวรเมธ พึ่งแพง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611304627487 นายปภาวิชญ ลิมปวิทยากุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 1 CB1406 8.30-12.00 น.

611303413343 นางสาวมุกมณี รอดโพธิ์ทอง คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611305527692 นายพรพล โคมทองชูสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 3 CB1207 8.30-12.00 น.

611200505076 นางสาวธนภรณ พินคงศิริ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 4 CB1209 8.30-12.00 น.

611301007533 นางสาวณัฐกกมล ทองมี คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611305527573 นายปฏิญญา เกตุโกบุตร คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 5 CB1301 8.30-12.00 น.

611301007542 นายชารีฟ บิลลาเตะ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 6 CB1302 8.30-12.00 น.

611200506959 นางสาวสุชาดา ปทมสูต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 7 CB1303 8.30-12.00 น.

611204925381 นายพงศภัค พลตะคุ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611205322082 นายกษิดิศ สมบูรณผล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611207731379 นางสาวอภิณหพร ตันติสิริสมบูรณ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 8 CB1304 8.30-12.00 น.

611200501550 นางสาวอมรวรรณ โฮมชัย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611204920757 นางสาวไพลิน ชอบนา คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611305527588 นายพชรพล ฉัตรบูรณยนต คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 10 CB1307 8.30-12.00 น.

611205322731 นายวรพล วิจิตรโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611205323992 นายกฤตเมธ เจริญพิพัฒนสกุล คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611301007944 นางสาวภัทรมน ภูผาสุข คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 12 CB1402 8.30-12.00 น.

611301007833 นางสาวณัฐณิชา ตั้งดํารงค คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 13 CB1403 8.30-12.00 น.

611303413304 นายสุวพิชญ ดอนเมฆ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208637435 นายเกียรติภูมิ ถนอมเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 14 CB1404 8.30-12.00 น.

611208637459 นางสาวฐิติวรดา บุญคอย คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมอุตสาหการ - วศ.บ. 4 ป 15 CB1405 8.30-12.00 น.

611207735836 นางสาวณิชานันท ธนจิตรวิไลย วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611207735837 นางสาวกมลภรณ ขําศิริกุล วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611207735841 นายพลชนก นราบุณยาพร วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611207735846 นางสาวชนิศวรา สิทธิราษฎร วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611207735808 นายธนภัทร กี้ประเสริฐทรัพย วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611207735819 นายศิระเชษฐ บุญมี วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611207735845 นายพงศศิริ พัฒนพรอมสุข วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 21 CB1302 13.00-16.30 น.

611207735815 นางสาวภิรญา ศิลปวิเศษสรรค วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611207735831 นางสาวนฤมล คลายนิล วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 23 CB1304 13.00-16.30 น.

611207735835 นางสาวปาณิศา เรงกําเหนิด วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 24 CB1305 13.00-16.30 น.

611207735847 นางสาวอณามิกา มงคลคุณาธร วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611208639926 นางสาววรวลัญช ตรีทิพยะนันท วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611207735818 นายกรวรินทร เกรียงศักดาชัย วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611208639923 นายธนพล ชาญวิรัตน วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611207735820 นายอัครชัย เขียวบานยาง วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611207735817 นางสาวปณฑารีย ติระรัตนสมโภช วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611207735825 นางสาวณัชญาพร มุกดาหาร วิทยาลัยสหวิทยาการ  นวัตกรรมบริการดิจิทัล - ศศ.บ. 4 ป 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611301109429 นายสิทธิกร วัฒนไชย สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611208639907 นายปณณธร บงกชอําพน สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611301109982 นายจักรินทร บุรพวง สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 17 CB1205 13.00-16.30 น.

611301108256 นายณชพล โพธิแทน สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611301109142 นายยุทธนากร  ทิพยเทียม สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 18 CB1207 13.00-16.30 น.

611301109528 นายวัชรากร เอี่ยวสานุรักษ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611301109622 นายธันวา บุญสิทธิ์ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611208639917 นายภูเบศ บุญทรง สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 19 CB1209 13.00-16.30 น.

611301109922 นายธรรมภณ นุมสารพัดนึก สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 20 CB1301 13.00-16.30 น.

611301109426 นายณัฐดนัย พารอด สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 23 CB1304 13.00-16.30 น.



เลขที่ใบสมัคร ชื่อ นามสกุล(ไทย) คณะ ภาควิชา สาขาวิชา กลุมที่ หองเรียน เวลาเรียน

611200502824 นายพีรวิชญ สีลพิพัฒน สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611301109526 นายวชิรญาณ ตั้งศิริวิชัยกุล สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 25 CB1307 13.00-16.30 น.

611205324238 นางสาวสิริกร สุวรรณมาลี สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 26 CB1401 13.00-16.30 น.

611200500568 นายภาณุพงศ วิริยะพงศ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200500945 นายณัฎฐเมธี พิธุวราจิรากุล สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200502518 นายภัคพงศปณต เดชา สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611301109461 นายณภัทร ยอดรักษ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611301109623 นายฉัตรบดินทร ขําละมาย สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611301109504 นายคณุตม ธราพงษนิวัฒน สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611305528324 นายชิตสกุล สุทธาพันธุ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 27 CB1402 13.00-16.30 น.

611200505223 นายเทพฤทธิ์ ศรีปญญาธรรม สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611200507764 นายมนุราช เที่ยงธรรม สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611200508484 นายยศกร ตันเฮง สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611203615942 นายนิบุณ บุญประกอบ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205218651 นายกิตติธัช ลีลาปยมิตร สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611301109882 นายวันชัย แซเจี่ย สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611305528263 นายศิริพงษ พึ่งทอง สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 28 CB1403 13.00-16.30 น.

611205219033 นายนครินทร วรรณฤมล สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611301007790 นายธนวินท ศิริวรรณ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611301109428 นายนวพล จําเริญพัด สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611301109463 นางสาวมนัสนันท ศรีอมรธรรม สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611301109465 นายแสนภูมิ ภูนภานนท สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611305528264 นางสาวปาริชาต บุญผล สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 29 CB1404 13.00-16.30 น.

611301109687 นายวิศรุต เกษมภูมิรัตน สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611301109841 นางสาวดารินทร รังสิกมล สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611303413326 นายกรรณธนปราชญ ศรีโคกกรวด สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611305528282 นายจักรวาล ประกอบทอง สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611305528342 นายนภพล ฉัตรวิฆเนศ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611205319044 นายปณณพัฒน จิระธันยนนท สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611301109464 นายธนพสิษฐ พรวัฒนเศรษฐ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 30 CB1405 13.00-16.30 น.

611305528343 นายนิธิพัทธ แพประสิทธิ์ สถาบันวิทยาการหุนยนตภาคสนาม  วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 30 CB1405 13.00-16.30 น.
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