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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  

(หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)  
ประจ าปีการศึกษา 2563 

-------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส าหรับ 

ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ประจ าปีการศึกษา 
2563  เฉพาะคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ระยอง ก าหนดสอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน  
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 และส าหรับคณะอ่ืนๆ ก าหนดสอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน วันเสาร์ที่ 21 
ธันวาคม 2562 ตรวจสอบสถานที่สอบจากประกาศตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย และขอให้ผู้มีรายชื่อ 
ถือปฏิบัติ ดังนี้ 
           1.  ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรม  
หรือสิ่งประดิษฐ์) ต้องน าหลักฐานมาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ท าการสอบสัมภาษณ์ความสามารถ
ดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ดังนี้ 
                1.1  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
                1.2  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและ 
เลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
               1.3  ส าเนาหลักฐานการศึกษา  

 ระดับ ปวช. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือใบรับรองผลการศึกษา หรือสมุดรายงาน
ประจ าตัวนักเรียน หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 

 ระดับปริญญาตรี ใบระเบียนแสดงผลการเรียน หรือ Transcript หรือใบรับรอง หรือ
หลักฐานอ่ืนที่แสดงว่าส าเร็จการศึกษา หรือก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
               1.4  ประกาศนียบัตรหรือหลักฐานแสดงประวัติผลการแข่งขันหุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือ 
สิ่งประดิษฐ์ ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
                1.5  เอกสาร หรือสิ่งประดิษฐ์ หรือไฟล์การน าเสนอผลงาน 
      1.6 ผลการตรวจสุขภาพ (จากโรงพยาบาลเท่านั้น) ให้แพทย์สรุปผลการตรวจสุขภาพลงใน
ใบรับรองแพทย์ มีรายการที่ต้องตรวจดังนี้ 
       1.6.1 ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคที่เป็น
อุปสรรคต่อการศึกษา 
        1.6.2 ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไม่ต้องน าฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง) 
       1.6.3 ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) ผลตรวจปัสสาวะทั่วไป (U/A) 
       1.6.4 ผลตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC) 
        1.6.5 ผลการตรวจตาบอดสีเฉพาะผู้สมัครในสาขาวิชา ดังนี้ 
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คณะ/วิทยาลัย สาขาวิชา 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
ปริญญาตรี 4 ปี 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) 

- คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ - วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS)  
- วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (CS) 

- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ทุกสาขาวิชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   

   - แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (PnET - PE) 
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  
   - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 
   - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ [EnET(C)] 
   - แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ [EnET(I)] 
   - แขนงวชิาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ 
[EnET(B)] 

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี 
- วิศวกรรมศาสตร์ 

 
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE-R) 

 

               2.  ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์ /
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ต้องรายงานตัวต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ ตามเวลา และสถานที่ที่คณะ/วิทยาลัย
ก าหนด ถ้ามาสายเกินกว่า 15 นาท ีไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ 
                3.  ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ที่ไม่มาสอบสัมภาษณ์ ตามวัน  เวลา  และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

หมายเหตุ   เอกสารในข้อ 1.2 - 1.6  ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์   

                     ประกาศ ณ วันที่   16   ธันวาคม  พ.ศ. 2562 
 

 
 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

          ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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สถานที่ทดสอบทักษะ 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  

(หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)  
 ประจ าปีการศึกษา 2563  

........................................... 

คณะ/วิทยาลัย 
วัน/เวลา 

สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ▪ ด้านหุ่นยนต์ 
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันศุกร์ที่ 20 

ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
อาคารปฏิบัติการรวมด้านวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลย ีชั้น 1  
มจพ. ระยอง 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 21 

ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ห้อง 78-802  
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มจพ.กรุงเทพมหานคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     ▪ ด้านหุ่นยนต ์
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 21 

ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ห้องสอบสัมภาษณ์  
   ชั้น 5 อาคาร 81  
   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   มจพ. กรุงเทพมหานคร 

ห้องรอสอบสัมภาษณ์   
 - สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบ 
     อัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
     (E-RE)  
ห้อง 509 อาคาร 81  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
ห้อง 511 อาคาร 81  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ (MATE) 
   - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม 
(หลักสูตรนานาชาติ) (I-IME)  
ห้อง 513 อาคาร 81  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
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คณะ/วิทยาลัย 
วัน/เวลา 

สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 
     ▪ ด้านหุ่นยนต ์
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 21 

ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

   - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
และพลังงาน (IEE) 
   - วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) 
ห้อง 514 อาคาร 81  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
   - วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 
   - วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE)  
ห้อง 515 อาคาร 81  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 21 

ธันวาคม 2562 
เวลา 10.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ชั้น 7 ห้อง 41-704  
อาคารคณะสถาปัตยกรรมและ 
การออกแบบ มจพ. กรุงเทพมหานคร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 21 

ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ห้อง 307 ชั้น 3  
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มจพ.ปราจีนบุรี 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
     ▪ ด้านหุ่นยนต ์
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 21 

ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและ 
อุตสาหการ (TP, TTP) ห้อง 52-311B 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ 
(TT,TTT) ห้อง 44-409 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มจพ. กรุงเทพมหานคร 

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (TCT) 
ห้อง 52-214  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มจพ. กรุงเทพมหานคร 
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คณะ/วิทยาลัย 
วัน/เวลา 

สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
     ▪ ด้านหุ่นยนต ์
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 21 

ธันวาคม 2562 
เวลา 08.30 น.  

เป็นต้นไป 

 
ห้อง SPARK ชั้น 1  
อาคารคณะเทคโนโลยีและการจัดการ
อุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ▪ ด้านหุ่นยนต ์
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 21 

ธันวาคม 2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ระดับ ปวช. 
ห้อง 501 ชั้น 5 อาคาร 90 
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
ไทย-เยอรมัน มจพ. กรุงเทพมหานคร 
ระดับปริญญาตรี 
ห้องประชุมปาล์มเพชร ชั้น 3 อาคาร 63  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มจพ. กรุงเทพมหานคร 

 

 
 



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทนวัตกรรมหรือสิงประดิษฐ์: นวัตกรรมหรือสิงประดิษฐ์

สถานทีทดสอบทักษะ: ดูสถานทีสอบจากประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯ และสอบสัมภาษณ์-นําเสนอผลงาน วันที 21 
ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ดูจากประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที 19 ธันวาคม พ.ศ.2562

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1200024-6 9-1300003 เด็กชาย หรรษธร สันประเสริฐ

2 1200025-3 3-1300015 เด็กชาย ฐิติวัชร์ เพ็ชรสดศิลป์

3 1200022-0 3-1300020 นาย นภสินธุ์ ยางสวย

4 1200023-8 7-1300037 เด็กชาย นันทภัทร์ จันทชูศักดิ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

5 2200244-8 4-2300009 นางสาว พรทิตา ยิมยินดี

6 2200284-4 8-2300012 นาย อัตถานันต์ สันติไพบูลย์

7 2200275-2 4-2300014 นาย ธีรวัฒน์ ศรีชัย

8 2200257-0 9-2300016 นางสาว จุฬาลักษณ์ แตงเอียม

9 2200267-9 1-2300020 นาย ภูมิพัฒน์ บัวแก้ว

10 2200268-7 5-2300023 นาย พงศ์ปณต ส่งแสงเติม

11 2200252-1 4-2300028 นาย ชินกฤต ถนอมแจ่ม

12 2200251-3 2-2300034 นาย ภัทรพล อาจสันเทียะ

13 2200265-3 1-2300039 นาย นฤบดี พาชอบ

14 2200288-5 9-2300040 นาย ดิศพงษ์ วิจิตรปิยะกุล

15 2200270-3 3-2300043 นาย เดโชชัย ใจปัญธิ

16 2200260-4 1-2300044 นาย ชายเทพ ยศชู

17 2200263-8 8-2300045 นาย ปกป้อง อาษา

18 2200242-2 2-2300048 นางสาว อาราดา คหัฏฐา

19 2200279-4 0-2300049 นางสาว นิติพร นวสิมัยนาม

20 2200266-1 5-2300061 นาย ณัฐวุฒิ อินหอคอย

21 2200286-9 0-2300068 นาย ศุภวิชญ์ ส้มเกลียง

22 2200274-5 8-2300069 นางสาว เบญจรัตน์ บุญเหล็ก

23 2200249-7 6-2300070 นาย มนสิการ แตงเจริญ

24 2200281-0 3-2300081 นาย ณครินทร์ สายศร

25 2200246-3 4-2300085 นาย จักรภัทร คํานารักษ์

26 2200254-7 8-2300088 นาย สิรภพ ศรีสุรมณี

27 2200278-6 5-2300099 นางสาว เนตรนภา ผลสันต์

28 2200239-8 1-2300100 นาย อติกานต์ ทับชา

29 2200282-8 3-2300104 นางสาว พุทธชาติ เทียมทอง

30 2200248-9 0-2300105 นางสาว ดารุณี ศิริมา

31 2200280-2 8-2300111 นาย อภินันท์ อําเบา

32 2200250-5 3-2300118 นาย กฤษฎา วาจาเอือ

33 2200289-3 7-2300121 นาย วัชระ ทวนทอง

34 2200255-4 2-2300128 นาย จิราเจตน์ แก้วด้วง

35 2200262-0 7-2300140 นางสาว ณิชกานต์ ญาณจรูญ



36 2200245-5 0-2300153 นางสาว เปมาวดี จันต๊ะวงค์

37 2200285-1 1-2300157 นาย ชญานิน ตลับเงิน

38 2200264-6 3-2300175 นางสาว ปณาลี เหลียมวัฒนา

39 2200259-6 5-2300179 นาย วัชรธร หมู่ทองคํา

40 2200240-6 2-2300190 นาย ณฐโชค เอกธีรธรรม

41 2200273-7 3-2300203 นาย พิสิฐ มูลสถาน

42 2200269-5 7-2300215 นาย วัชระ ศรีวิชัย

43 2200243-0 9-2300219 นางสาว รายาวดี รัศมีอักษรสกุล

44 2200276-0 0-2300233 นางสาว ภาวิณี โสสีทา

45 2200287-7 7-2300244 นาย ภัทรภณ จําเนียรการ

46 2200238-0 2-2300246 นาย นพณัฐ บุญพยุง

47 2200247-1 4-2300250 นาย พีรวิชญ์ ชองขันปอน

48 2200277-8 7-2300263 นาย กิตติธรา ศรีสุรมณี

49 2200241-4 2-2300270 นางสาว สุภาพร เพชรแท้

50 2200272-9 1-2300275 นางสาว กมลวรรณ ยศสูงเนิน

51 2200253-9 6-2300287 นางสาว นลิน ธิติธรรมมงคล

52 2200290-1 6-2300292 นางสาว กานต์พิชชา กาญจนะเกตุ

53 2200271-1 9-2300304 นาย ณัฐชยธร รักษ์วงศ์

54 2200258-8 4-2300306 นางสาว ปาริชาต นาคเกิด

55 2200261-2 0-2300308 นาย สิทธิเดช นวลศรี

56 2200283-6 6-2300310 นางสาว ลลิตา นวโฆษิตกุล

57 2200256-2 7-2300319 นาย วีรภัทร โคมเดือน

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

58 3200010-1 5-3300003 นาย วรวิทย์ อ๋องสกุล

59 3200012-7 3-3300004 นาย สันติภาพ นันภักดี

60 3200014-3 8-3300006 นาย พิฆเนศ ศรีพิมพ์

61 3200013-5 4-3300008 นาย สุทธิพงษ์ เหล่าเรือง

62 3200009-3 4-3300013 นาย วรายุส รอดสงฆ์

63 3200008-5 2-3300014 นาย ศราวิน บัวแก้ว

64 3200011-9 9-3300015 นาย สรวิศ แก่นแก้ว



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2563

ประเภทหุ่นยนต์: หุ่นยนต์

สถานทีทดสอบทักษะ: ดูสถานทีสอบจากประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯ และสอบสัมภาษณ์-นําเสนอผลงาน วันที 21 
ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ดูจากประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที 19 ธันวาคม 2562

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน (ฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

1 1300042-7 2-1400001 เด็กชาย ปฐวี ธนาบูรณ์

2 1300035-1 0-1400002 เด็กชาย ภาสกร นาคพิทักษ์กุล

3 1300030-2 6-1400004 เด็กชาย พิชญ์กาณต์ ชัยโรจน์

4 1300032-8 1-1400006 เด็กชาย ภูวณัฏฐ์ ธีรนุลักษณ์

5 1300036-9 7-1400013 เด็กชาย ณัฐโชติ แทนวันดี

6 1300037-7 5-1400014 นาย นัชชานนท์ คิดเหมาะ

7 1300029-4 0-1400021 เด็กชาย ภคิน บุญชนะชัย

8 1300027-8 8-1400022 เด็กชาย รัฐภูมิ วิเชียรไชย

9 1300045-0 1-1400025 เด็กชาย พาทิศ จตุพรจรัส

10 1300044-3 9-1400026 เด็กชาย ปฏิพัทธ์ ตู้จินดา

11 1300039-3 7-1400027 เด็กชาย ศิวกร ปานบ้านแพ้ว

12 1300033-6 3-1400029 นาย คชา ธนะพิทักษ์

13 1300041-9 1-1400030 เด็กชาย ปภิศุภ ศรีตระกูลทอง

14 1300043-5 5-1400033 เด็กชาย รมย์นลิน เปียมเจริญ

15 1300031-0 0-1400035 เด็กชาย กฤติน ช่วยพิเคราะห์

16 1300038-5 8-1400036 นาย วิชาญ วิชญานุภาพ

17 1300040-1 0-1400040 เด็กชาย ษฎาวิชญ์ จันทรัตน์

18 1300034-4 4-1400043 นาย ปรรรณ เรืองฤทธิ

19 1300028-6 2-1400044 เด็กหญิง พรธีรา คล้อยตามวงค์

20 1300026-0 9-1400045 นาย กาญจน์ชนัตถ์ กิรณะวัฒน์

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

21 2300297-5 6-2400003 นาย ภาสกร มันคง

22 2300319-7 5-2400008 นาย ศรัทธนิตย์ เขตกลาง

23 2300335-3 5-2400013 นาย ศิริโรจน์ สารี

24 2300291-8 8-2400021 นางสาว ญาณิศา รัชตนันทวัชระ

25 2300292-6 6-2400022 นาย สุทธิชัย จันทสิงห์

26 2300311-4 9-2400030 นาย ธนวัฒน์ จันต๊ะวงค์

27 2300325-4 5-2400032 นาย พศิน สังข์ทอง

28 2300298-3 2-2400038 นาย ธนกร กุลศรี

29 2300293-4 4-2400042 นางสาว ธนกัลยา ลําใย

30 2300304-9 7-2400050 นางสาว พีรยา นวนเพ็ง

31 2300318-9 6-2400055 นาย วัชรพล ธนะพันธ์

32 2300314-8 5-2400065 นาย ชัยวัฒน์ นัยกุล

33 2300294-2 9-2400073 นาย เบญจ์ นาคใหม่

34 2300336-1 8-2400083 นาย ทักษิณ เอียดเฉลิม

35 2300333-8 6-2400084 นาย ธนัตถ์ ยิมงาม



36 2300296-7 1-2400086 นาย ธนัญชัย รุ่งเรือง

37 2300306-4 9-2400087 นาย อชิรวิชญ์ บุญแต่ง

38 2300301-5 8-2400097 นาย ศุภิชัย ศรีวิชัย

39 2300332-0 6-2400098 นาย พีชศิลป์ พยอม

40 2300300-7 8-2400101 นาย ไตรภพ สัจธรรม

41 2300309-8 5-2400112 นาย ศุภณัฐ ศรีขิริยะกุล

42 2300328-8 7-2400125 นาย ศุภวิชญ์ ธีระดํารงศักดิ

43 2300329-6 5-2400131 นาย ณัฐพล จําปานนท์

44 2300321-3 9-2400134 นาย กิตตินันท์ ดวงจันทร์

45 2300307-2 0-2400138 นางสาว เสาวลักษณ์ ณ คําพล

46 2300316-3 2-2400156 นางสาว กวิสรา ศรีพัฒนตระกูล

47 2300331-2 1-2400166 นาย จตุพร วงศ์ขวาหูม

48 2300305-6 0-2400176 นาย ปุณณวิช ฝอยทอง

49 2300327-0 8-2400177 นาย ธนกฤต จาดทอง

50 2300317-1 0-2400195 นางสาว คณิษฐา สิงห์ทอง

51 2300308-0 6-2400201 นาย ศักดิธัข วินิจสรณ์

52 2300323-9 1-2400213 นาย มานะโชค มานะกิจสมบูรณ์

53 2300302-3 9-2400214 นาย เมธาสิทธิ เหล่าต้น

54 2300295-9 6-2400220 นาย ธนากร ศรพลธรรม

55 2300312-2 2-2400222 นาย นรพล วัดคํา

56 2300330-4 1-2400227 นางสาว พีรพร โกศการิกา

57 2300313-0 0-2400242 นาย ปาณัสม์ ทองทวีชัยกิจ

58 2300303-1 7-2400253 นาย ธันยธรณ์ ยอดเพ็ชร

59 2300310-6 6-2400258 นาย ณัฐภัทร บรรลังก์

60 2300324-7 2-2400260 นาย ธฤต เชือเอียม

61 2300299-1 9-2400285 นาย ธนวัฒน์ เรืองอริยฉัตร

62 2300326-2 3-2400288 นาย อดิศร เปียมวัฒนา

63 2300322-1 0-2400299 นางสาว ผกามาศ บุราคร

64 2300320-5 1-2400326 นาย ภัทท์ เกิดสมศรี

65 2300315-5 2-2400335 นาย ยศพล โสภาพ

66 2300334-6 0-2400336 นางสาว เยาวพา พันธ์ภูมิ

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

67 3300015-9 1-3400009 นาย คณิศร เลิศหัสดีรัตน์

68 3300016-7 7-3400011 นาย กันตพัฒน์ สิชฌรังษี




