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ชื่อ-นามสกุล

นายณัชพล แซ่จงึ
นายธนกร พันหา
นายนรวิชญ์ เตชัสหงส์
นายชนวีร์ ปัตติทากร
นายเตวิช ทรรศนียก์ ลุ กิจ
นายศุภโชค จึงจตุพรชัย
นายศุภวิชญ์ แซ่ฉิ่ง
นายปรมินทร์ บุณยะเวชชีวิน
นายพีระวัฒน์ กุลจรัสอานวย
นายศุภชัย โรจน์อศั วเสถียร
นายณัฐชนน ใจคาวัง
นายสรวิชญ์ วงษ์ถนอม
นายกฤติน ไคลมี
นายพิสิฐพงศ์ จั่นเจริญ
นายวรพัชร ปกรณ์ธนภัทร
นายนิสิต อัครพัฒนากูล
นายศุภกร โล่ห์พฒ
ั นะกิจ
นายประณต แสงสง่า

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บัญชีบัณฑิต)
แพทยศาสตร์
สหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบาบัด
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
แพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
ครุศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
แพทยศาสตร์ (ศิริราชพยาบาล)
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สัตวแพทยศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559
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ชื่อ-นามสกุล

นายศิริชัย จันทา
นายอาณัตชัย เตชะวิเศษชัย
นายชัชวาลย์ สูญกลาง
นายวัจนสินธุ์ เจริญภัทรปรีดา
นายศุภวิชญ์ ยอดพนาไพร
นายคณาธิป เลิศสัจญาณ
นายธาดา นพรัตยาภรณ์
นายนรภัทร์ เจริญลา
นายพงศกร ธนกิจเจริญ
นายกฤษฎาวุฒิ สายจันดา
นายพุฒิสรรค์ สันติสิริบรรจง
นายปณิธาน ปิตมานุรักษ์
นายบริณต หงษ์ดิลกกุล
นายศิวัช เพ็ญรัศมี
นายณัฐวัช ล้ายอดมรรคผล
นายวรทัต อิสระนรารักษ์
นายพุทธินันท์ อรพินท์พศิ ุทธิ์
นายธิติวุฒิ ศิริมา
นายศตสุข วิภาคศิลปิน
นายวรัตน์ โชคอุ่นกิจ

คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาเคมีอตุ สาหกรรม
หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาจุลชีววิทยา
แพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าเครือ่ งกลการผลิต
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า/ไฟฟ้าสื่อสาร
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมขนส่งทางราง
เภสัชศาสตร์
รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาการบินและอวกาศ
วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี
แพทยศาสตร์
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
เภสัชศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

สถาบัน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันดนตรีกลั ยาณิวัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

ห้อง เลขที่
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ชื่อ-นามสกุล

นายกิตติธัช วิบูลย์กาญจน์
นายณัฐกมล พงศ์เต็มสุข
นายณัฐพันธ์ ฐานาพิชัยศักดิ์
นายพีรวัส เลาหวิวัฒนวงศ์
นายธรรมรักษ์ ธนรัชตะภากุล
นายวุฒินันท์ ชัยศิริวิเรนทร์
นายสรศักดิ์ อรุณรังสีเวช

คณะ

สหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์
เภสัชศาสตร์
บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี
สัตวแพทยศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปนุ่
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559

