ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่น
ด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕62 ระดับปริญญาตรี ๔ ปี/ปริญญาตรี ๕ ปี

--------------------------------------------------------มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษา
ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ตามรายชื่อ
ท้ายประกาศมหาวิทยาลัย ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ จนกว่าจะได้ดาเนินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) โดยมหาวิทยาลัย
จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่า น
การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปฏิบัติดังนี้
1. สมั ค รลงทะเบี ย นที่ ระบบ myTCAS (ลงทะเบี ย นได้ ครั้ง เดี ย ว) ที่ เว็บ ไซต์ https://mytcas.com
เพื่อรับรหัสผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ในการเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา
2. เข้ าระบบส าหรั บยื นยั นสิ ทธิ์ การเข้ าศึ กษา ระหว่ างวั นที่ 30 - 31 มกราคม 2562 ที่ เว็บ ไซต์
https://mytcas.com
**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กาหนดหรือไม่ดาเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้**
3. ผู้ที่ ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2. สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิท ธิ์
เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562
4. ให้ นั กศึกษาที่ ยื น ยั น สิ ท ธิ์ แล้ ว เข้ าระบบช าระเงิ นเพื่ อขึ้ นทะเบี ยนนั กศึ กษาใหม่ พิ มพ์ ใบแจ้ งช าระ
ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บ ารุง การศึ ก ษาตามระเบี ยบมหาวิ ท ยาลั ย ทางเว็ บ ไซต์ http://newstudent.kmutnb.ac.th
/Student/StudentLogin.aspx และน าไปช าระเงิ น ที่ ธนาคาร ระหว่ างวั น ที่ 7 - 13 กุ มภาพั น ธ์ 2562 ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สาเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดิม ซึ่งทาให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชาระไว้เป็นกรณีไป
5. นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว จะถูกส่ง
รายชื่อไปยัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนาไปตัดสิทธิ์การสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจาปี
การศึ กษา 2562 และสมาคมที่ ป ระชุ ม อธิ การบดี แ ห่ งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนิ น การน ารายชื่ อไปตั ด สิ ท ธิ์
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2562 ในรอบต่อไป
6. วันที่ 2 เมษายน ๒๕62 ให้ดูกาหนดการอื่นๆ ที่คณะ/วิทยาลัย ประกาศให้ทราบ อาทิ วันปฐมนิเทศ
วันพบอาจารย์ที่ ปรึกษา และวันขึ้นทะเบี ยนนั กศึกษา ได้ ที่ คณะ/วิ ทยาลั ย หรือที่ เว็บไซต์คณะ/วิทยาลั ย หรือเว็บไซต์
www.admission.kmutnb.ac.th

-27. วั นเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐8.3๐ น. ให้ นั กศึ กษาที่ สอบคัดเลื อกได้ และผู้ ปกครอง
มาพร้อมกั นที่ ห้ องประชุ มเบญจรัตน์ อาคารนวมิ นทรราชิ นี มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี พระจอมเกล้ าพระนครเหนื อ
กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา
ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย
- ผู้ชาย แต่งเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่กาลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง กางเกง
สีดาหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง) สวมถุงเท้าและ
รองเท้าหุ้มส้นสีดาไม่มีลวดลาย
- ผู้ หญิ ง แต่ งเครื่องแบบนั กศึ กษาของสถานศึ กษาที่ ก าลั งศึ กษาอยู่ หรือสวมเสื้ อเชิ้ ต สี ขาวเกลี้ ย ง
กระโปรงสีดาหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีดา
ถ้านักศึกษาไม่มาดาเนินการใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้
8. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนื อจะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ แ ละคุณ สมบั ติ ต ามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด และต้ อ งส าเร็จ การศึก ษาในสาขาวิ ช า
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบั ตรวิชาชีพ (ปวช.) ถ้านักศึกษา
ที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณ วุฒิ และคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว
9. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ชาระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว หากไม่ทาการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือประสงค์จะสละสิทธ์ไม่เข้าศึกษา
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ที่ได้ชาระไว้จะตกเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถ
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ชาระไว้เป็นกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕62

(ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน)
อธิการบดี

บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านการกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
ปีการศึกษา 2562 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ. ปราจีนบุรี)
ที่

ชื่อ –นามสกุล

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา

1

นางสาวฐิติภา

หลักชัย

PE วิศวกรรมการผลิต

2

นายธีรภัทร

บุญณะรังษี

PE วิศวกรรมการผลิต

3
4
5
6
7
8

นายณัฐชนน
นายภาคภูมิ
นายณัฐฐาพร
นายกิตติ์ธเนศ
นายรชต
นางสาวจุฑาทิพ

พจนอารี
ธนิกกุล
พังจันตา
นามเที่ยง
กลิ่นหอม
ขันธวิสูตร

PE วิศวกรรมการผลิต
PE วิศวกรรมการผลิต
PE วิศวกรรมการผลิต
Ch.E วิศวกรรมเคมี
Ch.E วิศวกรรมเคมี
Ch.E วิศวกรรมเคมี

9
10
11
12
13
14

นายพนธกร
นายพงศกร
นายศุภกิตติ์
นางสาวปพัชญา
นายวชิราวุธ
นายสรวิศ

นันทะสี
วงศ์ภูธร
ตรัยรัตนทวี
หัวรักกิจ
หนูแก้ว
วังวรรธนะ

ME วิศวกรรมเครื่องกล
ME วิศวกรรมเครื่องกล
ME วิศวกรรมเครื่องกล
AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ
AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ
AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ

15

นางสาวศิริวรรณ

สาเภาทอง

16

นายธีรวัตน์

สุวลักษณ์

17

นายธนกฤต

แจ่งดวงภักตร์

18

นางสาวจิราภรณ์

พูลสวัสดิ์

19
20
21
22

นายเทอดวงษ์
นายภาณุมาศ
นางสาวตุลยา
นายพัทธดลย์

เถรว่อง
ชีวพิทักษ์ผล
สารโพคา
รักษาแผน

EE วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า
กาลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
EE วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า
กาลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
EE วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้า
กาลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ
EE วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรม
โทรคมนาคม)
CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
CE วิศวกรรมโยธา

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
การแสดงนาฏศิลป์
(ราไทย)
นักดนตรีสากล/ไทย
สากล/ลูกทุ่ง (กลอง)
ว่ายนา
ฟุตบอล
ฟุตซอล
ยูโด
เทควันโด
นักดนตรีไทย
(ระนาดทุ้ม)
รักบีฟุตบอล
บริดจ์
นักดนตรี (คีย์บอร์ด)
เทเบิลเทนนิส
รักบีฟุตบอล
นักร้องเพลงสากล/
ไทยสากล
หมากกระดาน
นักดนตรีสากล/ไทย
สากล/ลูกทุ่ง (กลอง)
นักดนตรี (คีย์บอร์ด)
บริดจ์
เทนนิส
บริดจ์
นักร้องเพลงลูกทุ่ง
ซอฟท์บอล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร/มจพ. ปราจีนบุรี) (ต่อ)
ที่

ชื่อ –นามสกุล

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา

23
24

นายกฤตธัช
นายฐนกร

กสิบุตร
บัวทอง

CE วิศวกรรมโยธา
CE วิศวกรรมโยธา

25
26
27
28

นายชนาเมธ
นางสาวจีรัชญา
นายไตรภพ
นางสาวกชพร

กิตติกิจเจริญ
เกษจรัล
แน่งน้อย
คงอยู่

IE วิศวกรรมอุตสาหการ
IE วิศวกรรมอุตสาหการ
IE วิศวกรรมอุตสาหการ
IE วิศวกรรมอุตสาหการ

29
30
31
32

นางสาวพัชรากร
นายพชรพงศ์
นายธนวัฒน์
นายชวิศ

ชมจิตร์
คงเจริญ
สะเดา
สกุณี

IE วิศวกรรมอุตสาหการ
MHE วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
MHE วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
MHE วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ

33
34
35

นางสาวสกุณา
นายแสงเพชร
นางสาวธนิศร

กิตติธนาชัย
กมลเรือง
เอี่ยมฉิม

LE วิศวกรรมโลจิสติกส์
LE วิศวกรรมโลจิสติกส์
LE วิศวกรรมโลจิสติกส์

36
37
38

นายเจตณัฐ
นายณัฐกวีร์
นางสาวณีรนุช

อร่ามรัตน์
รัตนพงษ์
แหวนเพ็ชร

39

นายอรรรณพ

ศรีเรือง

MATE วิศวกรรมวัสดุ
MATE วิศวกรรมวัสดุ
IEE วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและ
พลังงาน
InSE วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
ฟันดาบ (ดาบสากล)
การแสดงนาฏศิลป์
(ราไทย)
ว่ายนา
เทเบิลเทนนิส
ฟันดาบ (ดาบสากล)
การแสดงนาฏศิลป์
(ราไทย)
นักดนตรี (ทรัมเป็ต)
ซอฟท์บอล
วอลเลย์บอล
นักร้องเพลงสากล/
ไทยสากล
ยูโด
ฟุตบอล
การแสดงนาฏศิลป์
(ราไทย)
รักบีฟุตบอล
เทควันโด
ยูโด
กรีฑา

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)
ที่

ชื่อ –นามสกุล

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา

1

นายอุชุกร

ไชยลาภ TM วิศวกรรมเครื่องกล

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
บาสเกตบอล

2
3
4
5
6

นายปิยังกูร
นายเสฎวุฒิ
นายโกฎล
นางสาวกัลยารัตน์
นายธนภัทร

บุรีรัตน์
ซุ่นหมี
มลัยไธสง
แขมน้อย
รุ่งเรือง

เปตอง
ครอสเวิร์ค
นักดนตรี (ทรัมเป็ต)
เซปักตะกร้อ
บาสเกตบอล

TE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากาลัง)
TEE วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
TEE วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)
CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)
ที่

ชื่อ –นามสกุล

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา

1
2

นางสาวจิราวรรณ วังคาลุน
นางสาวกาญจนศิริ ขาทอง

3

นายกรดนัย

ตันติยุทธ

4

นางสาวพัชร

ผุยสุ

5
6

นายเพชร
นายถิรวุฒิ

แสงแดง
สุดชาลี

TDET เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ
MDET (D) เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและ
ผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องกล)
MDET (M) เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล)
MDET (M) เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบ
และผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล)
AMET เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
AMET เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

7

นายศราวุฒิ

เต็มเปี่ยม

AMET เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์

8

นายธีรพันธุ์

เฮงสวัสดิ์

9

นายศรอรรจภ์

10
11
12

นายรัชชานนท์
นายธนภัทร
นายชรินทร์ธร

13

นายจิราธิป

14

นายเสฎฐวุฒิ

15

นายชยุต

16
17
18
19

นายนันทพล
นายสิริชัย
นายณัฐดนัย
นายพยุงกิจ

RAET เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็น
และปรับอากาศ
เอือสัมฤทธิผล RAET เทคโนโลยีวิศวกรรมการทาความเย็น
และปรับอากาศ
พิพัธนกุล
MTET เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
เสรยานทท์
PoET เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์
สวัสดิ์ล้น
PNET-PE เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง)
พูนพานิช
PNET-PE เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์กาลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กาลัง)
บุญแสง
ENET (T) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชาโทรคมนาคม
พรวัฒนา
InET (F) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน
สังข์แจ่ม
CvET วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
ลิ่มดุลย์
CvET วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
อามาตย์ชาดี CvET วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
บุษบา
CvET วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

20

นายธนพัฒน์

รุ่งรัตนผล

21

นายธนยศ

ปัญญาสาร

IPTM การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ
IPTM การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและ
สารสนเทศ

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส
แบดมินตัน
การแสดงนาฏศิลป์
(ราไทย)
รักบีฟุตบอล
การแสดงนาฏศิลป์
(ราไทย)
นักดนตรีสากล/
ไทยสากล/ลูกทุ่ง
(กีตาร์)
ฟุตซอล
ครอสเวิร์ค
บาสเกตบอล
แบดมินตัน
ซอฟท์บอล
ฟุตซอล
เปตอง
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
ฟุตบอล
ฟุตซอล
นักร้องเพลงสากล/
ไทยสากล
แบดมินตัน
ฟุตบอล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร) (ต่อ)
ที่

ชื่อ –นามสกุล

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา

22

นายธนชัย

ดาจานงค์

23

นายวุฒิชัย

24

นายศุภกร

25
26

นายยุทธพงศ์
นางสาวตวงรัตน์

ENET (C) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
แซ่หลี
ENET (C) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชาคอมพิวเตอร์
เกือเส้ง
ENET (I) เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ
กรัษนัยรวิวงค์ ACET เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน
อยู่ดี
ACET เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบารุงอากาศยาน

27

นายลัทธพล

พรมกมล

28

นางสาวเมธาวลัย สมนาค

InET (M) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต
InET (M) เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
บาสเกตบอล
หมากกระดาน
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล
นักร้องเพลงสากล/
ไทยสากล
ฟุตบอล
การแสดงนาฏศิลป์
(ราไทย)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)
ที่

ชื่อ –นามสกุล

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา

1

นายภคินทร์

คาภักดี

MA คณิตศาสตร์ประยุกต์

2

นางสาวปิยฉัตร

วัฒนสกุล

MA คณิตศาสตร์ประยุกต์

3
4
5
6

นายภูรินทร์
นางสาวณิชมน
นายกานต์
นางสาวภควดี

บุญน้อม
อมาตยกุล
ธิติประเสริฐ
พวงดอกไม้

7
8
9
10
11
12
13

นายจิรสิน
นายกัปตัน
นางสาวกรกช
นางสาววราภรณ์
นายธนกฤต
นางสาวปียา
นางสาวชรัญธร

IC เคมีอุตสาหกรรม
IC เคมีอุตสาหกรรม
FT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
IMI ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์
การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์
คงศิริ
CS วิทยาการคอมพิวเตอร์
เงินทองรัตนกุล CS วิทยาการคอมพิวเตอร์
ศิริพันธ์
AS สถิติประยุกต์
บุญมีประเสริฐ ASB สถิติธุรกิจและการประกันภัย
อังคุละนาวิน
BME วิศวกรรมชีวการแพทย์
เมฆพะโยม
BME วิศวกรรมชีวการแพทย์
อิ่มจิต
MIEE วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
บาสเกตบอล
นักดนตรีไทย (ฆ้องวง
ใหญ่)
วอลเลย์บอล
นักดนตรี (แซกโซโฟน)
นักดนตรีไทย (ซออู้)
นักดนตรีไทย (ฆ้องวง
เล็ก)
บาสเกตบอล
กอล์ฟ
นักดนตรี (แซกโซโฟน)
เทควันโด
ว่ายนา
ยิงปืน
แบดมินตัน

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาที่ มจพ. ปราจีนบุรี)
ที่
1

ชื่อ –นามสกุล
นายปฏิพัทธ์

ชูศรี

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา
CA คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและ
บริหารงานก่อสร้าง

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
เทเบิลเทนนิส

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ชื่อ –นามสกุล
นายสิทธิเขตต์ ขันบุญ
นายธีรพล
กันทะสีคา
นายนาดิฟ
ไชยภักดี
นางสาวอรชนก ทิน้อย
นายสรสิช
แจ่มอัมพร
นายเดชาพล
บุญเฉลิมศักดิ์
นายจิรัญชัย
สกุลภูรีทิพย์
นายอัครเดช
แจ้งพร
นางสาวณรัณ วรรณุรักษ์
นายกิตติภณ
ศิริพร
นางสาวฟาริดา พงษ์สมศักดิ์
นางสาวณัฐวดี รูปสูง
นายภูษิต
โสภาคา

14

นายกาจพล

สุขกันหา

15

นายวงศกร

ทองชาวนา

16

นายพัชรพล

คาภูแสน

17

นายพิริยากร

ทองรักจันทร์

18

นายชัชชพงศ์

วีระเพียร

19

นายธนวัตร

บุญดี

20

นายกฤษธิราช

เดชะฤกษ์

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา
Int.D ออกแบบภายใน
Int.D ออกแบบภายใน
Int.D ออกแบบภายใน
Int.D ออกแบบภายใน
Int.D ออกแบบภายใน
CI.D ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
CI.D ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์
AAP.D ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
AAP.D ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์
Arch. สถาปัตยกรรม
Arch. สถาปัตยกรรม
Arch. สถาปัตยกรรม
IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ
IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ
IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ
IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ
IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ
IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ
IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ
IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและ
พัฒนาธุรกิจ

ชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม
ว่ายนา
ฟุตซอล
ฟุตซอล
คาราเต้โด
นักดนตรีไทย (ซออู้)
รักบีฟุตบอล
นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)
ฟุตบอล
เทควันโด
เทนนิส
ยูโด
นักดนตรี (แซกโซโฟน)
ซอฟท์บอล
เทนนิส
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ฟุตบอล
ยูโด
หมากกระดาน
การแสดงนาฏศิลป์ (ราไทย)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง)
ที่

ชื่อ –นามสกุล

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา

1

นายจิรเมธ

ยอดสกุล

2

นายณัฐพัชร์

พรมจันทร์

MAet เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์
ILet เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
ฟุตบอล
ว่ายนา

คณะบริหารธุรกิจ (จัดการศึกษาที่ มจพ. ระยอง)
ที่
1
2
3
4
5
6

ชื่อ –นามสกุล
นายรุ่งโรจน์
นายหัฏฐกร
นายชยานันต์
นายดรัณภพ
นายภาคภูมิ
นายรัฐภูมิ

มั่นหมาย
บุญรักศรพิทักษ์
บุญไธสง
แย้มสาย
เพชรรักษ์
พลเยี่ยม

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา
BCom คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
BAcc การบัญชี
BIBLA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
BIBLA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
BIBLA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
BIBLA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
ฟุตบอล
แบดมินตัน
กรีฑา
ว่ายนา
แบดมินตัน
ฟุตบอล

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร)
ที่

ชื่อ –นามสกุล

สาขาวิชาที่เข้าศึกษา

1

นางสาวปิยธิดา

ดวดขุนทด

2

นายจิรเมธ

เลิศอัคฆากร

3

นางสาวฐิติการย์

ตาลพันธุ์

4

นายพัชรวีร์

เนียมนิล

5
6
7

นายปุณณกันต์
นายจิรายุ
นายสิรภพ

ทองศรี
ร่มสายหยุด
ปิ่นปลืมจิต

BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์
BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์
BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์
BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์
BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

8
9

นายชนพล
นายธนพล

แสงเรืองรอง
สายทอง

BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ

ชนิดกีฬา/
ศิลปวัฒนธรรม
ฟันดาบ (ดาบสากล)
ฟุตบอล
การแสดงนาฏศิลป์
(ราไทย)
นักดนตรีไทย
(ฆ้องวงใหญ่)
รักบีฟุตบอล
คาราเต้โด
นักดนตรีสากล/ไทย
สากล/ลูกทุ่ง (กีตาร์)
นักดนตรี (ทรอมโบน)
นักดนตรีไทย
(ระนาดเอก)

