
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่น 

ด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา ๒๕63 ระดับปรญิญาตรี ๔ ปี/ปริญญาตรี ๕ ปี 
 --------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษา
โดยวิธีพิเศษ  ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 
ปี ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปฏิบัติดังนี ้

1. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกวุฒิ ปวช. ให้ปฏิบัติดังนี้
1.1 ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb.ac.th 
/Student/StudentLogin.aspx และน าไปช าระเงินที่ธนาคาร  ระหว่างวันอังคารที่ 28 มกราคม - วันอังคารที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2563  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  เว้นแต่กรณีผู้ผ่าน 
การคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
คืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

     1.2 วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 ให้ดูก าหนดการอ่ืนๆ ที่คณะ/วิทยาลัย จะประกาศให้ทราบ อาทิ 
วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือในการฝึก และ 
ค่าถ่ายรูป เครื่องแบบนักศึกษา ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  

2. ส าหรับผู้ผ่านการคัดเลือกวุฒิ ม.6 ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือจนกว่าจะได้ด าเนินยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) 
โดยมหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชมุอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) 
ให้ปฏิบัติดังนี้  

  2.1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์ 
เข้ามหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th 

     2.2 เข้าระบบส าหรับยนืยนัสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 30 - วันศุกร์ที่ 31 
มกราคม 2563 ที่เว็บไซต์ https://student.mytcas.com/th   

**หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก าหนดหรือไม่ด าเนินการใดๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้** 

     2.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2.2 สามารถตรวจดูรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 

      2.4  ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว เข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน
ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบ ารุ งการศึ กษาตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยทางเว็บไซต์  http://newstudent.kmutnb.ac.th 
/Student/StudentLogin.aspx และน าไปช าระเงินที่ธนาคาร ระหว่างวันจันทร์ที่  10 - วันจันทร์ที่  17  กุมภาพันธ์ 
2563  
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ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้ 
เป็นกรณีไป    

 2.5 นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว 
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป 

     2.6 วันพุธที่ 8 เมษายน ๒๕63 ให้ดูก าหนดการอ่ืนๆ ที่คณะ/วิทยาลัย ประกาศให้ทราบ อาทิ  
วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา และวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ได้ที่คณะ/วิทยาลัย หรือที่เว็บไซต์คณะ/วิทยาลัย 
หรือเว็บไซต์  http://www.admission.kmutnb.ac.th  

3. วันเสาร์ที่  2 พฤษภาคม 2563 เวลา ๐8.3๐ น. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครอง
มาพร้อมกันที่หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา  

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย โดย 
- ผู้ชาย แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง

กางเกงสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง)
สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย

- ผู้หญิง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง
กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีด า

4. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา  
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถ้านักศึกษา 
ที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว 

5. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ช าระเงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว หากไม่ท าการข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือประสงค์จะสละสิทธิ์ไม่เข้าศึกษา 
เงินค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียนวิชาเรียนและค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ที่ได้ช าระไว้จะตกเป็นเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัย เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม ซึ่งไม่สามารถ  
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 

ประกาศ  ณ  วันที่   24   มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 

ถ้านักศึกษาไม่มาด าเนินการใดๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไม่ได้ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 



บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง   ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม

 ปีการศึกษา 2563  ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี

ท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย ช่ือสาขาท่ีสอบผ่าน ชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม

1 นาย ภัทราวุธ ประสงค์ วิศวกรรมการผลิต (PE) ฟุตซอล
2 นาย ปรียะพันธ์ ศิวกุลก าธร วิศวกรรมการผลิต (PE) แบดมินตัน
3 นางสาว อัจฉริยา ศิริพร วิศวกรรมการผลิต (PE) เทควันโด
4 นางสาว โชติภัทร ประถม วิศวกรรมการผลิต (PE) นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล
5 นางสาว เบญญากร คุณประทุม วิศวกรรมเคมี (Ch.E) ว่ายน  า
6 นาย นนทพัทธ์ เกิดมงคลโชค วิศวกรรมเคมี (Ch.E) รักบี ฟุตบอล
7 นางสาว ณัฐชญา ลีละพงศ์วัฒนา วิศวกรรมเคมี (Ch.E) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)
8 นางสาว ชนิตา จีนประโคน วิศวกรรมเคร่ืองกล (ME) ครอสเวิร์ด
9 นาย บัญชา จันทรวิโรจน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล (ME) ฟันดาบ
10 นาย ธนภัทร ผดุงสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล (ME) นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล
11 นางสาว กัญญาพัชร มาลินันท์ วิศวกรรมโลจิสติกส (LE) นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล
12 นาย พีรพัฒน์ พันธ์ุดี วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) ว่ายน  า
13 นางสาว มณีมณฑ์ สมปอง วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) บริดจ์
14 นางสาว ภัทรยา เมฆย้อย วิศวกรรมการบินและอวกาศ (AE) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

15 นางสาว สิริกาญจน์ สุขปานเจริญ
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง/
แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) หมากกระดาน

16 นาย ดนุพล สันเทพ
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง/
แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (EE) นักดนตรีไทย (ซออู้)

17 นาย พชร จิตตสาตรา วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (EE) เทควันโด
18 นาย บรรณพันธ์ กิตติพรลภัส วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) ลีลาศ
19 นาย อินทัช โรจนกร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) ว่ายน  า
20 นาย กัลยกฤต บวรสุวรรณ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) นักดนตรีลูกทุ่ง (กีตาร์)
21 นาย ยศวิน นาคน  า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (CprE) นักดนตรีไทย (ขิม)
22 นาย จักรกฤษณ์ สวัสด์ิกรุณ วิศวกรรมโยธา (CE) หมากกระดาน
23 นาย รชฏ ปรากรม วิศวกรรมโยธา (CE) กรีฑา
24 นาย ณัฐวัชต์ ทองนุ่น วิศวกรรมโยธา (CE) นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)
25 นาย ชาติสุทธิ อินทสุวรรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) เทควันโด
26 นาย อภิวัตร เจริญกูล วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) ว่ายน  า
27 นาย โดม วราสุทธ์ิ วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) เทเบิลเทนนิส
28 นางสาว พาขวัญ ป่ินสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) นักร้องในวงดนตรีไทย
29 นาย บุณพจน์ ไตรรัตน์รุ่งเรือง วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) ซอฟท์บอล
30 นาย จีรเดชน์ เตชะพัวพิทย์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) บาสเกตบอล
31 นาย พีรพล เพ็งบุญ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) นักดนตรีลูกทุ่ง (เบส)
32 นาย นัฐวิทย์ กิจกาญ วิศวกรรมวัสดุ (MATE) วอลเลย์บอล
33 นาย คริษฐา ไกรรอด วิศวกรรมวัสดุ (MATE) วอลเลย์บอล

1 นางสาว หทัยชนก จ าเนียรพล วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้าก าลัง) (TE-Pow.) ว่ายน  า
2 นาย ศตายุ ต่วนมิหน้า วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (CEE) ฟุตบอล
3 นางสาว เพชรชรา ณ ล าพูน วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (CEE) เปตอง

1 นาย กล้าณรงค์ เถาเล็ก เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม (WDET) บาสเกตบอล

2 นาย วิชยุตม์ พิมพ์เบ้าธรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล 
(สร้างเคร่ืองจักรกล) (MDET) บาสเกตบอล

3 นาย ภูมิกิตติวรรษ บุญลือ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AMET) นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส)
4 นาย ปัญณวิชญ์ มาตย์ผล เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AMET) ฟุตซอล
5 นาย จักรภัทร ทัศนิยม เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ (RAET) เซปักตะกร้อ
6 นาย ณภัทร นิราศรพ เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ (RAET) ฟุตบอล

7
นาย จตุรงค์ โยโกยามา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) (PNET-PE) บาสเกตบอล

8
นาย นัสดนัย ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง 

(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) (PNET-PE) บาสเกตบอล
9 นาย วรัชญ์ชัย ธารากุล เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง) (PNET-PE) ยิงปืน
10 นาย ปรเมศวร์ เชิดสุข วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กีตาร์)
11 นาย กิตต์ิธเนศ นามเท่ียง วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) ยูโด
12 นาย ภัทรพล ทัศเจริญสุข วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (CvET) ฟุตบอล
13 นาย ธนะชล หล่ังทรัพย์ การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM) เทควันโด
14 นาย ชนาธิป บุญกนิษฐ การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM) วอลเลย์บอล
15 นาย วุฒิชัย ชูจิตร์ การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (IPTM) ฟุตซอล
16 นาย ณัฐกฤต เพียงผล เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) (MDET) เทควันโด

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร)



บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง   ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม
        ปีการศึกษา 2563  ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ 5 ปี

ท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย ช่ือสาขาท่ีสอบผ่าน ชนิดกีฬา/ศิลปวัฒนธรรม

17 นาย ภีณชญากรณ์ ธนากรพรสวัสด์ิ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ENET (C) บาสเกตบอล
18 นางสาว ณัฐนินท์ โรจน์ธีรนนท์ เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ACET) บาสเกตบอล
19 นาย เตชภณ เกียรติเดช เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (InET (M)) บาสเกตบอล

1 นางสาว ภัครภัสส์ โพธ์ิสร้อยกนก เคมีอุตสาหกรรม (IC) ครอสเวิร์ด
2 นางสาว สิรินทรา จิตร์นิยม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (FT) ว่ายน  า
3 นางสาว ณิชพัณณ์ โรจน์ธีรนนท์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) บาสเกตบอล
4 นางสาว ณัฐกาญจน์ ลีละพงศ์วัฒนา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (IMI) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)
5 นาย ปิยรัศม์ิ นภัสพงษ์วลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) บาสเกตบอล
6 นาย ปรมินทร์ ศรีทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) หมากกระดาน
7 นาย สิทธิชัย องค์วิมลการ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (CS) หมากกระดาน
8 นาย ธีรยุทธ์ แสงอาทิตย์ สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) บริดจ์
9 นาย นวมินทร์ ณ สมาน สถิติธุรกิจและการประกันภัย (ASB) นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง)
10 นางสาว พนัชกร ปิยรัตนจารุ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) ยูโด
11 นางสาว ชุติกาญจน์ ชิราพฤกษ์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) เทเบิลเทนนิส
12 นางสาว อรุณรัตน์ คงกะพันธ์ุ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BME) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

1 นาย ชัชชพงศ์ วีระเพียร ออกแบบภายใน (Int.D) ยูโด
2 นาย ศุภณัฐ แฉ่งเจริญ ออกแบบภายใน (Int.D) ฟุตซอล
3 นางสาว ภครัช แสนใจ ออกแบบภายใน (Int.D) เทควันโด
4 นางสาว ธิดาลิน สายกระสุน ออกแบบภายใน (Int.D) นักดนตรีลูกทุ่ง (แซกโซโฟน)
5 นางสาว ปริยาภัทร ฟุ้งเกษร ออกแบบภายใน (Int.D) นักดนตรีไทย (จะเข้)
6 นาย ชัยทัต ภู่แก้ว ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D) ฟุตบอล
7 นาย กร ธิติประเสริฐ ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (CI.D) นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)
8 นาย พงศธร กาญจนเรืองเด่น ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (AAP.D) ฟุตบอล
9 นางสาว สราลี เหรียญรุ่งเรือง ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (AAP.D) บาสเกตบอล
10 นาย รัญชนะ กมลชัยวานิช ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (AAP.D) นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล
11 นาย รัชชานนท์ มณีโชติ สถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี (Arch.) แบดมินตัน
12 นาย กันตวิชญ์ หนูเอียด สถาปัตยกรรม หลักสูตร 5 ปี (Arch.) นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (ทรัมเป็ต)
13 นาย ณพวีร์ เตมียะชาติ การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB) ฟุตบอล
14 นาย ภูริณัฐ กันสิงห์ การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB) ฟุตบอล
15 นางสาว นาเดีย ป่ินสุวรรณ์กุล การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)
16 นาย พีรวัส นาชัยดูลย์ การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (IDMB) ฟุตซอล

1 นางสาว เกศราภรณ์ ตะปินา เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ILet) หมากกระดาน
2 นาย วชิระ มานูเจริญโชค เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง (EAet) หมากกระดาน
3 นางสาว วรรณษา ลงอ่อน เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง (EAet) บริดจ์

1 นาย ชัชนนท์ สุดแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BCom) ฟุตบอล
2 นาย สิรภพ ธรรมจันทร์ การบัญชี (BAcc) ฟุตบอล
3 นางสาว นนทินี โพธินาค บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) เปตอง
4 นาย อิทธิบูรณ์ บุญอนุมัติ บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (BIBLA) ฟุตบอล

1 นางสาว สาธินี สร้างนอก การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)
2 นางสาว สุนิสา วัญชูริกรณ์ การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) ว่ายน  า
3 นาย อัญฎายุทธ น่ิมนุช การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) ฟุตบอล
4 นางสาว อนัญญา แก้วทรัพย์ การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (BBR) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)
5 นางสาว ไอราวรรณ ดีวาจี การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) เทนนิส
6 นาย ชานน ธโนปจัยโยธิน การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) แบดมินตัน
7 นาย กิตติพัฒน์ พจน์พริ ง การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (BMS) การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

1 นางสาว ศุภกาญจน์ ไข่คง เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) บริดจ์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี)

คณะบริหารธุรกิจ (จัดการศึกษาท่ี มจพ.ระยอง)

คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม (จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร)

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ (จัดการศึกษาท่ี มจพ.กรุงเทพมหานคร)

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (จัดการศึกษาท่ี มจพ.ระยอง)


