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1 62116488 นายสิทธิชัย ถนอมบูรณ์ ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
2 62117049 นายชานน พลอยน้อย ดิจิทัลคอนเทนต์และส่ือ
3 62102108 นาย ชวันธร ช่วยสุด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
4 62102231 ชิชญา สีพันธ์โคตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
5 62104393 ธีรภัทร ชูทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
6 62104849 นันทวัฒน์ จันทร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
7 62108501 วรรณี แก้วมุข เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
8 62108550 นาย วราพงศ์ สุกบางพงศ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
9 62109798 นายสรวิศ ตวงสิทธิตานนท์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
10 62110390 นางสาวสุธิมนต์ เหล่าช่ืนสกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
11 62111851 อาลันห์ ชายกุล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
12 62112347 นายธนกฤต จันทร์รุ่งเรือง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
13 62103783 ธนดล สังขวิจิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
14 62107800 เมลภัทร ส าลีนิล เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
15 62105002 นิติธร  อินทฤกษ์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
16 62107503 มกธวัช สาสนัส เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
17 62102918 ณัฐชา ขันธะประโยชน์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
18 62106729 พันพัสสา หมวกโตนด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
19 62103189 ณัฐวิทย์ แก้วขุนทอง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
20 62101670 เจษฎา กลางวัง เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
21 62109517 ศุทธนันท์ แก้วละเอียด เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
22 62109582 ศุภชัย จงไกรจักร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
23 62103387 ดนุสรณ์ ดวงเนตร์ เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
24 62102702 ณรงค์ศักด์ิ ประวัติชัย เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
25 62106190 เปรม สกุลนิมิตร เทคโนโลยีมัลติมีเดีย แอนิเมชันและเกม
26 62114962 นางสาวปิยาพัชร ไชยบุญ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
27 62113154 ธนภัทร เหลืองฐิติกาญจนา บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิสติกส์
28 62110515 นางสาวสุพัตรา สัญจิตร์ บริหารธุรกิจ สาขาการจัดการธุรกิจและการเงินยุคดิจิทัล
29 62103916 นายธนวุฒิ มะหมีน ภาษาจีน
30 62104732 นางสาวนัจมี หาทรัพย์ ภาษาจีน
31 62104757 นางสาวนัทชนก โมราศิลป์ ภาษาจีน
32 62108162 นางสาวรัตนาภรณ์ รู้แจ้ง ภาษาจีน
33 62108857 นางสาววิชญาดา รุ่งโรจน์ชวลิต ภาษาจีน
34 62110234 นางสาวสุจิตรา โอยสวัสด์ิ ภาษาจีน
35 62110333 นางสาวสุดารัตน์ วัฒนประเสริฐกุล ภาษาจีน
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36 62111554 อัสมา ใบเต้ ภาษาไทย
37 62111752 นางสาวอารียา โขมพัฒน์ ภาษาไทย
38 62112412 นางสาวพัชภรณ์ ชะอุ่ม ภาษาไทย
39 62116520 นางสาวจุฬาลักษณ์ พูลเพ็ชร ภาษาไทย
40 62117429 นางสาวศิวพร หนูแก้ว ภาษาไทย
41 62112735 นาย เทพฤทธ์ิ นาคเป้า รัฐประศาสนศาสตร์
42 62108808 นางสาววาสนา คงดี วิทยาศาสตร์ทางทะเล
43 62109823 นางสาวศุภิสรา ผาสุข วิทยาศาสตร์ทางทะเล
44 62110556 นาย-สุภชัย-นุ่นสุวรรณ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
45 62112784 นายพิพัฒน์ คลองดี วิทยาศาสตร์ทางทะเล
46 62113527 นางสาวศดานันท์ ศรีเทพ วิทยาศาสตร์ทางทะเล
47 62100425 นาย กลศ เหนือคลอง วิศวกรรมซอฟแวร์
48 62101811 นายชนะศักด์ิ พันทอง วิศวกรรมซอฟแวร์
49 62102405 นางสาวซุลฮาน สาเมาะ วิศวกรรมซอฟแวร์
50 62104302 นายธีรโชติ แสงจันทร์ศิริพร วิศวกรรมซอฟแวร์
51 62106638 นาย - พัชริยะ - รวยจินดา วิศวกรรมซอฟแวร์
52 62106794 นาย พิชญ์ ถวายวงศ์ วิศวกรรมซอฟแวร์
53 62109483 นาย ศิวกร ยศเมฆ วิศวกรรมซอฟแวร์
54 62115373 นางสาวสุวิญญา หญ้าปรัง วิศวกรรมซอฟแวร์
55 62108675 นาย วัชรินทร์ ถือแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า
56 62114764 นายธัญนันท์ พงศ์ชินฤทธ์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า
57 62109780 นาย สรณ์สิริ แค้นคุ้ม วิศวกรรมโยธา
58 62104575 นายนรสิงห์ อินมณเทียร วิศวกรรมโยธา
59 62102892 นายณัฐชนนท์ มณี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
60 62104229 นางสาวธันยกานต์ อ้ันเต้ง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
61 62106174 นายปิยะวัฒน์ ชูลี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
62 62111596 อาซีมา นพกะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
63 62112438 นางสาวพิชานันท์ น่ิงราวี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
64 62113329 นางสาวปิยฉัตร หัดขะเจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
65 62113667 นางสาวสายพิณ บุญเกิดมา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
66 62114079 นางสาวปิยมน สุขใจ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
67 62114251 นายนพกร นุ่นสังข์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
68 62114640 นางสาวชญานิศ ตาพรม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
69 62114657 นางสาวชฎาทิพย์ ยงวิริยกุล อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
70 62114863 นางสาวนุรมัยซารา ปูตะ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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71 62117403 นางสาววริศรา จ่ันเรไร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
72 62101308 นางสาวจันธิมา ทองพัฒน์ อุตสาหกรรมการบริการ
73 62102975 นางสาว ณัฐธิดา แก้ววิจิตต์ อุตสาหกรรมการบริการ
74 62103080 นางสาว ณัฐพร พัฒน์วัฒน์ อุตสาหกรรมการบริการ
75 62103080 นางสาว ณัฐพร พัฒน์วัฒน์ อุตสาหกรรมการบริการ
76 62105358 นางสาวเบญญทิพย์ ชุมพงษ์ อุตสาหกรรมการบริการ
77 62107388 นางสาวภาวิณี นามเกตุ อุตสาหกรรมการบริการ
78 62107396 นางสาวภาวิณีย์ ทองพัฒน์ อุตสาหกรรมการบริการ
79 62109368 นางสาว ศิรินาฏ อ่อนช่วย อุตสาหกรรมการบริการ
80 62110580 สุภัทรา ครุยทอง อุตสาหกรรมการบริการ
81 62111489 นาย อัมมาร์ หะสะไนย อุตสาหกรรมการบริการ
82 62116694 นางสาว ชุติมณฑน์ พรหมภักดี อุตสาหกรรมการบริการ
83 62117551 นางสาว ธิดารัตน์ แบรอมาน อุตสาหกรรมการบริการ
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