
คณะวศิวกรรมศาสตร์

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐดนัย จติรศ์ริ ิ

2 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เรอืงยศ เคนหาญ

3 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กอ้งภพ ชมภู

4 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กมลภพ ภธูรภักดี

5 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมูภัิทร เพ็งมาก

6 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ตฤษวฒัน์ ดาบเพ็ชรธกิรณ์

7 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุกร วฑุฒโิชติ

8 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมูรนิทร์ มัน่อยู่

9 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนาธปิ คุม้ญาติ

10 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มหนิท์ ชมุชว่ย

11 สาขาวชิาวศิวกรรมการบนิและอวกาศ(หลักสตูรนานาชาต)ิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภเูมธ เทีย่งตรง

12 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤตยชญ์ ศริโิยธา

13 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤตนิ โกสลานนท์

14 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภวตั ภวตัธรณ์

15 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กวนิภพ ชยัจริารักษ์

16 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนสิรา นุ่มครฑุ

17 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) Thanachot Klinsukon

18 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กันต์ ทับอไุร

19 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัญญาวฒัน์ เลอวศิษิฎ์

20 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เมธาสทิธิ์ อัศวสภุกกลุ

21 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนิวธั หงใีจงาม

22 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร พุม่ตะโก

23 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐภัทร ภมูสิทัธรรม

24 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีะพงศ์ ดวงเจรญิเขตต์

25 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐพงศ์ เอีย่มนนท์

26 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษตฤณ ยถูะสนุทร

27 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณชินันทน์ เสนาธรรม

28 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อดศิา ปิยะวฒันไ์พศาล

29 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศลิป์ชยั วรีะกลุ

30 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรกานต์ ยิม้ขลบิ

31 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชมุพร จริะประพันธพ์งษ์

32 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) โภคนิ บวัค า

33 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พยิดา สายทา

34 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุกร ปั้นจันทร์

35 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เขมวฒัน์ สขุสวสัดิ์

36 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อทิธพัินธ์ ค าเจรญิ

37 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปณุยวรี์ เดน่ดวง

38 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณชิกานต์ เพ็ชรสุม่

39 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สหรัฐ พรหมนอ้ย

40 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรเมศวร์ ตพุมิาย

41 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐฐนัินท์ บญุโชติ

42 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วชิญว์สิฐิ อาจสาลี

43 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัญญาณัฐ จักรชยั

44 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เจนวทิย์ มาบตุร

45 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภชูติ ปักการะเณ

46 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปิยะวฒุิ วงศไ์พเสรฐิ

47 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธมลวรรณ กราบไกรแกว้

48 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฉัตรชยั ใครค่รวญ

49 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยานันต์ พมิพเคณา

50 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤตนิ เจรญิใจ

51 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เป็นไท ประทมุมัง

52 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตนัินท์ สงิหม์ณี

53 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภัสรา ฝ้ายป่าน

54 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรีส์ดุา วริยิะสอ่งแสง

55 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนะโชค เยาวก์ลู

56 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนพล ปลาบูท่อง

57 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปณพิาณ เกดิเขยีว

58 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนาวรรณ เทยีมเมอืง

59 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นัทธด์นัย วาสุ

60 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เจตรนิ เพชรรักษ์

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื
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61 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธติพิงศ์ บญุมลีาภ

62 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รมณ สนิบรสิทุธิ์

63 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สหวชิยั พรหมรัตน์

64 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนิวฒุิ หนูสวสัดิ์

65 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชรพล เพชรรัตน์

66 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีวชิญ์ แสงศรี

67 สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนวชิญ์ บญุคุม้

68 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กอ้งภพ กรอบทอง

69 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนเสฏฐ์ การัณยภัสสร์

70 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฏฐ์ ไพศาลพัฒนพาณชิย์

71 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชตุพินธ์ บญุเสน

72 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จรัิฐพงศ์ วรีะวธุ

73 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สวติตา คงทอง

74 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สพัุชชา สฑุติานนท์

75 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุวชิญ์ แป้นดี

76 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วารากร กยุแกว้พะเนา

77 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เชาวนนท์ เพ็งตะโก

78 สาขาวชิาวศิวกรรมขนถา่ยวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ยานา ลอูเีซ โกรห์

79 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรพล พฒุซอ้น

80 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) องิธวลั เครอืคลา้ย

81 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นนทวฒัน์ โดยพนิจิ

82 สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภฬิวฒิญ์ ธรรมวฒุอินันต์

83 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชิชาภา สทุธบิญุ

84 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) โชคมงคล บญุสงู

85 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมูรัิตน์ วงศรั์ตน์

86 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นุตกิร ทองมา

87 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศรยิา ศรบีญุเพ็ง

88 สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีดา ยอดแกว้

89 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธดิาเนตร เกยรูวงศ์

90 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษณพงษ์ อนิทรพ์รหม

91 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณพวฒุิ บรูณกจิวสิตูร

92 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฏฐพล พงศพั์นธพ์ฤทธิ์

93 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณภัทร ศริรัิตนไ์พบลูย์

94 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริายุ พปูระเสรฐิ

95 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมูริวี อยูค่ า

96 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศธร พงษ์แสร์

97 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริวชิญ์ ศรอีาภรณ์

98 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นพรจุ ฉัตรภวกลุนนท์

99 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพัิฒน์ ใจภักดี

100 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีภัทร ตน้ทอง

101 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศศ์ลิป์ ธรีะนังสุ

102 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บษุยมาส ราษฎรเ์มธา

103 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณรากร ยิง่นกึ

104 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีดนย์ สมัยมาก

105 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริวชิญ์ สขุสเุมฆ

106 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐานศิร สกุใส

107 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทภพ เคยีนยีค่ ิว้

108 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรศก คณะศริวิงค์

109 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มนัสนนท์ พลนงค์

110 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธัชพล ชชัวาลย์

111 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชิญเศรษฐ์ อนิทขนัตี

112 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วชริพงศ์ สขุชนะ

113 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นที สวุรรณอักษร

114 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนุโรจน์ ปรัญญาภมิขุ

115 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุวชิญ์ ชยัยศ

116 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณภัทร ผวิคราม

117 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐวฒัน์ สวุรรณโณ

118 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล(หลกัสตูรนานาชาต)ิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธัญพสิษิฐ์ แพมาก

119 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล(หลกัสตูรนานาชาต)ิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพัิฒน์ สบืเสน

120 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล(หลกัสตูรนานาชาต)ิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เนตภิมู ิ แสงแกว้



คณะวศิวกรรมศาสตร์

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

121 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัฒนกฤษณ์ เอีย่มอนันต์

122 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยพล บวัปลอม

123 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริวชิญ์ บญุสม

124 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร สรุยีช์ยันรัินดร์

125 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อธคิณุ จติรอ าพัน

126 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วฒุภัิทร พทุธสิมบตัิ

127 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฉัตรพัฒน์ บญุศริพิศิ

128 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชิชาภา อยูอ่นิทร์

129 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภธูเนศ มัณยานนท์

130 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธเนศ หน่อสวุรรณ

131 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า(หลกัสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร พันธก์สกิร

132 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร เรอืงสกลุ

133 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชรพร วรวฒุวิฒันศกัดิ์

134 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศขิรณิ เวหนรัตน์

135 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ยศภมูิ กติตพัิธโนทัย

136 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณภัทร ณรงคเ์เสง

137 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) โชตวิฒัน์ กจิเจรญิ

138 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยัวฒุิ เอีย่มอรา่ม

139 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐภัทร ธนวทิยไพศาล

140 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สพุชิชา สปุระดษิฐ ์ณ อยธุยา

141 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภเูบศ ฤกษ์สงัเกตุ

142 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) หยก ยกโต

143 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปวณ์ีกร แกว้หอม

144 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กจิพล กงประดษิฐ์

145 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วสิาขา อบุลบาน

146 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูณัิฐ มณีเอีย่ม

147 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศรนนท์ เมอืงชมภู

148 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พฒุพิงศ์ นลิมณี

149 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชษิณุพงษ์ มาสมจติร

150 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ญาณากร สขุตุมตนัติ

151 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศกร สทิธเิดช

152 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูณัิฐ ชณิสขุ

153 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รหัท พทุธรักษา

154 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรภร ประทมุแกว้

155 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงษ์เทพ โมห้อชยั

156 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทป์วธิ เมฆโปธิ

157 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐพล บญุชู

158 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อธวิฒัน์ ล ้าเลศิรัฐฐากลุ

159 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พสิษิฐ์ วรรณปทมุจนิดา

160 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรญิญา พรมพัตร

161 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฏฐพล วงษ์อรณุ

162 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สปิปกร โชตพัินธ์

163 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นวพร ชา่งเงนิ

164 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมควบคมุอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นพวชิยั จันทรส์วสัดิ์

165 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รนิรดี สงวนสขุ

166 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยัภัทร จันทะนาม

167 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชลลดา บตุรสรุยิ์

168 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนัส สาและ

169 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัมรนิทร์ ศรเีพ็ญ

170 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริวชิญ์ ไชยสงิหท์อง

171 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษฏ์ หาญศริเิกยีรติ

172 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปราณปรยีา ธรีางศุ

173 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) โสภณวชิญ์ ครฑุไทย

174 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษณ์ดนัย อนิทรักษา

175 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนวฒัน์ สพุเิพ็ชร

176 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปวรศิ จ าปาวงษ์

177 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฐวฒัน์ หวงัผล

178 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภสิทิธิ์ ยตุธิรรม

179 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ดนุพัฒน์ พานทอง

180 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนัญพร สาเมน่



คณะวศิวกรรมศาสตร์

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

181 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มารษิา ประจ าถิน่

182 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อังกฤษฎ์ ทา่จนี

183 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภานุพงศ์ โพธิพ์ุม่

184 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีวชิญ์ เอีย่มสวุรรณ์

185 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัมรนิทร์ เหลอืงออ่น

186 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทราวธุ วงษ์แกว้

187 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พันธุน์วนิ สมัพันธนาการ

188 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรีณ์ภัฏ เกตเุเกว้

189 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เปรมหทัย ประสานเนตร

190 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริภัทร พมิพลิา

191 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) คณุานนต์ โคว้สวุรรณ

192 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ยศวรรธน์ หมูห่มืน่ศรี

193 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ลทัธวทิย์ เรอืงบณัฑติ

194 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัฐวรรณ วรรณวงษ์

195 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วชิยตุม์ ชวิปรชีา

196 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภควตั ธาดาบญุภพัิฒน์

197 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปิยภัทร ณรงคท์พิย์

198 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นลนิ ภัทรเผา่

199 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สมัคร แสนสพุรรณ

200 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยันัยน์ ภมุรนิทร์

201 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณภัทร รอดแป้น

202 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธัชชา สหะรัตน์

203 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุกานต์ แสงเดอืน

204 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธัญชนก วชิชลุดา

205 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรพัินธ์ ขวญัสกลุ

206 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภรัิกษ์ ศรสีงัข์

207 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปฏภิาณ เรอืงรัตน์

208 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาณุภัทร บญุเรอืงขาว

209 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รฐนนท์ จตพุรสมบตัิ

210 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริโิชค ประชากลู

211 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชลสทิธิ์ เกษร

212 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วฒุชิยั แป้นแกว้

213 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชตุกิาญจน์ ผกูฤทัย

214 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สชุญา แกว้กันยา

215 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภชูเิบศร์ สจุรติ

216 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นพดล ศรปีระสทิธิ์

217 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนพร กจิมาพวานนท์

218 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อทิธนัินท์ พลูสวสัดิ์

219 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนธรณ์ ป่ินเจรญิ

220 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พมิพพ์รรณ ยวุะบตุร

221 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รสรนิ จติเจรญิ

222 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทพัิฒน์ ผวิลออ

223 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สวรรยา แปลสนม

224 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร จันทะคณู

225 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาณุพงศ์ เลขะวจิติรวาจา

226 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นพดล จนีดลทรัพย์

227 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฤเบศร์ ตัง้สถาพร

228 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนพล พรอ้มสวุรรณ

229 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เตชษิฐ์ โมโทคน

230 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าอตุสาหกรรมและพลงังาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ตรชีาวชัร์ บญุศกัดิส์กลุ

231 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูพัิฒน์ เสนาเหลา

232 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูติ วงศรั์ตน์

233 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นภัสวรรณ หันตลุา

234 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนิทัช นธิธิัญญานุรักษ์

235 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พพัิฒน์ กาญจนสาร

236 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐาปกรณ์ วยิาภรณ์

237 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พันธกร พริกลุวานชิ

238 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อทิธพัิทธ์ หมบีงัเกดิ

239 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นนทพัทธ์ จักรค์ า

240 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัณฑเ์อนก พว่งพศิ



คณะวศิวกรรมศาสตร์

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

241 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปณต ลิม้สวุรรณ์

242 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สหวสัส์ ศภุมงคลชยัสริิ

243 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนุชติ ยังประดษิฐ์

244 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณภัทร ฟุ้งทศธรรม

245 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เมธาพัฒน์ อรยิะกมลรัตน์

246 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนวตัน์ ปานเกษม

247 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนพนธ์ มงคลบญุ

248 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สพัุตฌศ์า นวบ ารงุสวสัดิ์

249 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มโนธรรม ชีท้างให ้

250 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐพล กองอน้

251 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สทิธโิชค บวัศรี

252 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัฒนา สกลมารถ

253 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ไพลนิ พึง้สายัน

254 สาขาวชิาวศิวกรรมระบบเครือ่งมอืวดั โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ชชันฎิาภา ไชยวงค์

255 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงษ์พพัิฒน์ กร า่เจรญิ

256 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันททั์ต ผาตโิชติ

257 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริเิขมณัน ยิง่มัน่คง

258 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศธร เนยีมบญุ

259 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กลุธดิา เพชรนก

260 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณภัทร วนัณรงคช์ยั

261 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฎฐพร กลุบตุร

262 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัณณวชิญ์ โชตวิตัสริวิรกลุ

263 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนสิรา สมชติ

264 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพัิฒน์ สอนบญุตา

265 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร สยุะ

266 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อธชิา วงษ์ศลิป์

267 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมีเดช เฟ่ืองรอด

268 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมูนิทร์ ศริงิาม

269 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จฬุาลกัษณ์ ฐติสิมบรูณ์

270 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีภัทร ตณิะคดั

271 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พฑุฒศิกัดิ์ จงสถาวร

272 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนฑตั เจรญิศรี

273 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนษิฐา กจิหวา่ง

274 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปวรศิ ดา่นภูว่งศ์

275 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฉัตรทรกิา ทรรพสทุธิ

276 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชญานนท์ นนทเ์จรญิ

277 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริพัิชร บูศ่รี

278 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนบดี วโิมกขเ์จรญิสขุ

279 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภรัิก วฒันาเอี๊ยบพันธ์

280 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรุยิา พฤกกาเหลา

281 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรัตถกร จนิตะมัย

282 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรสฏิธิ์ วรวเิศษ

283 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฉันทพชิญา พุม่มาลยั

284 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นนทกร กลบัเกลอืน

285 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนัชพร จนิาสยุ

286 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อารยีา เสรบีนัดาลนธิิ

287 สาขาวชิาวศิวกรรมโลจสิตกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณษิาอร ชว่ยสขุ

288 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีดนย์ ภาณุวฒันส์ขุ

289 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชิญ์ แสงไชย

290 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุวฒัน์ เชีย่วสมทุร

291 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชรภรณ์ กเีคยีง

292 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรวชิญ์ อว่มแป้น

293 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บณุยานุช สาสนันท์

294 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐนชิา จปูรางค์

295 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรรณวสิา ใจศกัดิ์

296 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนสิร พบิลูยส์มพรกลุ

297 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ประยสย์ จาดเสม

298 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปกรณ์ ไวยเวทา

299 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐภรณ์ ธนูศร

300 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เกศสดุา เอีย่มอนิทร์



คณะวศิวกรรมศาสตร์

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

301 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐชยา สวีหิก

302 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บญุญารัตน์ อนิทสทิธิ์

303 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เดน่ภมู ิ ฆอ้งสง่เสยีง

304 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี นภสนิธุ์ ยลไบพลูย์

305 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ราโมน่า รุง้สาตรา

306 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี จริาพัชร สระพรหม

307 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT สริวชิญ์ ชนุสอาด

308 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ณภัทร เลศิสโุภชวณชิย์

309 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT พชิชารัญชน์ พานชิการ

310 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT นฐดา พกุเนยีม

311 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ศภุวชิญ์ สวุรรณโฆษิต

312 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT สวุโรช โพธิจั์นทร์

313 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT มณฑริา แกว้มแีวว

314 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดเุชงินวตักรรม(หลักสตูรนานาชาต)ิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศกร วงับญุคง

315 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดเุชงินวตักรรม(หลักสตูรนานาชาต)ิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กษิชณุนันภ์ เขยีวหน่อเมอืง

316 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดเุชงินวตักรรม(หลักสตูรนานาชาต)ิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นธิศิ ศรลีะออง

317 สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดเุชงินวตักรรม(หลักสตูรนานาชาต)ิ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี พลภักดิ์ หนา้นวล

318 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทารี สตัยารักษ์

319 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรชชั ธรรมธรีด ารง

320 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัญจน์ สวสัดไิชย

321 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐชยา มว่งเพชร

322 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชตุเิดช จริะวงคส์นัตสิขุ

323 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีเดช เศวตราภรณ์

324 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณภัทร จักรมานนท์

325 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธันธวชั ดารารัตน์

326 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนสิร สงฆจ์นิดา

327 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณรรชนนช์ เชดิฉาย

328 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรวชิญ์ ศศธิร

329 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรพล จันทรสอน

330 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริภัทร กลุสอนนาน

331 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรลภัส แนบพดุซา

332 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรพฤกษ์ มว่งศรี

333 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุโชค ชยัเจรญิ

334 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชิชารัตน์ ศรพีรหมษา

335 สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละระบบอัตโนมัต(ิหลักสตูรภาษาอังกฤษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัตนชยั สวุรรณมณี

336 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัทธดนย์ ตา่ยเทศ

337 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริภพ พลอยประดบั

338 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เชาวชาญ มาลาแวจันทร์

339 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จรณะชยั แกว้พฒุตาล

340 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรณ์พงศ์ พฤกษพทัิกษ์

341 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทราวรัย ล ้าเลศิ

342 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัทธดนย์ วสิทุธพัินธ์

343 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พสิฐิพงศ์ ไวยรัตน์

344 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รมดิา นะคะจัด

345 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธารารัตน์ บญุโพธิ์

346 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีพัฒน์ ชชัวาลย์

347 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนุชา กากเพ็ชร

348 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ลภัสรดา จอดเกาะ

349 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ตน้น ้า มพีรอ้ม

350 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัสกร เขยีวคราม

351 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อาทติย์ ใหมทอง



คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สมจะ๊ สายสะอาด

2 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สณัหณัฐ ชณุหศาสตร์

3 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชาญวทิย์ อนุรักษ์

4 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วมิลพรรณ จนีออ้ย

5 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภกูฤษ อิม่จติร์

6 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กวนิทก์ฤช กราบไกรแกว้

7 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภรัิกษ์ ศรหีาทา้ว

8 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นภัสชล ดว้งประสทิธิ์

9 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) โชคทวี วงัโพธิ์

10 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นนทกร เตยีวพพัิฒน์

11 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภานุวฒัน์ จนิากลุวพัิฒน์

12 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรท เพ็ญศรี

13 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐชนน อภนัินทชาติ

14 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชญานนท์ สวุรรณ

15 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปนัดดา เพ็ชรโยธนิ

16 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กชพร สขุถาวร

17 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วายุ กองโชคปัญญา

18 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีกร พันธุแ์ดง

19 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วศนิ เขยีวเเสวง

20 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและการศกึษา-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลงัและระบบควบคมุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT วศนิ ยอดเกลีย้ง

21 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปฤณ สงัขง์าม

22 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนนิทร นะทสิี

23 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จณสิตา รอดจันดา

24 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกพชิญ์ เนตรโม

25 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภควฒัน์ วฒุวิยั

26 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรมงคล วงษ์เคีย่ม

27 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วภิู ทองไพรวรรณ

28 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อคริาภ์ พลูสารกิจิ

29 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บรูณาการ บรูณะภักดี

30 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศกัดิธ์นนิท์ วอ่งประเสรฐิ

31 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยัวฒัน์ คงเจรญิ

32 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กรกนก บญุแนบ

33 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กันยารัตน์ นาคสวาท

34 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วงศพัฒน์ หนูกาฬ

35 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ปพนธนัย เปิดชอ่ง

36 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ตรสีคุนธ์ แสงศวิะฤทธิ์

37 สาขาวชิาวศิวกรรมโยธาและการศกึษา โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT อศิเรศ เครอืวลัย์

38 สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรานษิฐ์ สมมตุ ิ

39 สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชญานนท์ สดุสอาด

40 สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เตชษิฐ์ ยอดเพ็ชร

41 สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นราธปิ สกีัน

42 สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทพัิฒน์ เจรญิสขุ

43 สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ศภุวฒัน์ ค าแสวง

44 สาขาวชิาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ภาณุวชิญ์ วงษ์วรัิชชานนท์

45 สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐติพิร ลอ้มสมบตัิ

46 สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณภสกร สขุนธิ ิ

47 สาขาวชิาเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรไพลนิ สมัคสมบรูณ์ศรี

48 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ดลนภัส พฒุชิาติ

49 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุพล เกตหุอม

50 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัครเดช สวนหนองกงุ

51 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วชัรศกัดิ์ หาญทองหลาง

52 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จักรพงศ์ บง้พมิพ์

53 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ประวรี์ สขุสวา่ง

54 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริพัส ยลเบญจพล

55 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชิญาณัฏฐ์ สมยนิดี

56 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วชิยั เดชตานนท์

57 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เจษฎากรณ์ ยางสงา่

58 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ศวิศษิฐ แตงสาขา

59 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี วงศกร มว่งศรจัีนทร์

60 สาขาวชิาวศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี บญุฤทธิ์ บญุเฉลมิ

qqq

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื



คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

qqq

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

61 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรมนิทร์ ศรจี าปานอ้ย

62 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มณีวรรณ เพ็งแสง

63 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สพัุชชา พลอยแหวน

64 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อจลญา พมิพว์ฒัน์

65 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชติะวนั สกูี่

66 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธัญญรักษ์ สธุาพจน์

67 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัฟฟาน หมัดดะอี

68 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษณะ เหลช่าย

69 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ลลันา พัฒนแ์ชม่

70 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บลิกสิ คงบญุ

71 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูนิทร์ ทองไชย

72 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จตุมิา สอนบตุร

73 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนกร แซเ่ตยีว

74 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จณิณ์ นุชโหมด

75 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กษิดศิ ธรรมวานชิ

76 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัชรพล มาระวงั

77 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภฤศ วศิาลการัณย์

78 สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า-วศิวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคมุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT เก็จมณี กุม่งาม



วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กษิดิเ์ดช ใสสธุกิลุ

2 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัณฑติา กลิน่สคุนธ์

3 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สหพล พงษ์พณชิยพั์นธุ์

4 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกอร จันเพิม่

5 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐเวท ตูท้อง

6 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เตชภณ ภมูถิาวร

7 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฉัตธพงศ์ บนัลอืชยัฤทธิ์

8 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กันตธ์รี์ ศรปีทมุานุรักษ์

9 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรสริิ เอีย่มส าอางค์

10 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษณวรรณ เวชนันท์

11 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พลวตัร ดษิฐป้์าน

12 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วสวตัติ์ เลศิวรายทุธ์

13 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรชีา ฉ ่าแสง

14 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐภัทร เรโนจันทร์

15 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุณัฐ ทองประไพ

16 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรติา แกว้แยม้

17 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัชพล ยิม้ถนอม

18 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีกร ลกัษณะสตุ

19 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริาวรรณ สองพล

20 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุณัฐ โชตชิว่ง

21 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตศิกัดิ์ ศรเีหรา

22 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สหัสนัยห์ หนูนาค

23 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี นุติ ภมูปิระเทศ

24 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี กติตพัิฒน์ กรวีชัรนิทร์

25 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ (สมทบ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เกตนส์ริี สโมสร

26 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ (สมทบ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรพงษ์ ผงผัน

27 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ (สมทบ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรญีณัฐ ศรจัีนทร์

28 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ (สมทบ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พันพัสสา ลาภลกัษมี

29 สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารผลติและสารสนทศ (สมทบ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เมธาสทิธิ์ สทิธแิสงอ าไพ

30 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมพ่มิพแ์ละเครือ่งมอื โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐนันท์ พลไทสงค์

31 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมพ่มิพแ์ละเครือ่งมอื โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สทุธนัิย อนิวงศห์งาว

32 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมพ่มิพแ์ละเครือ่งมอื โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐริะศกัดิ์ ถาวร

33 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมพ่มิพแ์ละเครือ่งมอื โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เกตรัุฐ ลดัเลยี

34 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรพร พทุธสกลุมงคล

35 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริวิฒัณ์ ศรรีอด

36 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรศกัดิ์ แสงทอง

37 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อาณกร แสงอรณุ

38 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สทิธนินท์ รัตนบษุยาพร

39 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัสกร ประภาพงษ์

40 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จนิณวฒัน์ วงษ์สงา่

41 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธวชัชยั เเกว้สรุวิงษ์

42 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี กฤตภัค พยงุแกว้

43 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี อมรเทพ สบายถิน่

44 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ณัฐวศั ครธุจันทร์

45 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ดนัยณัฏฐ์ โพธิบ์ตุร

46 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการเชือ่ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT นุรสุดี้ แกว้กระจา่ง

47 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤชพล สวุรรณวฒุวิฒัน์

48 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมูนิทร์ ชศูริ ิ

49 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชาญปณา คลา้ยทอง

50 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยตุพล อเุทนนาม

51 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สภัุสสรา เหมันต์

52 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ยศพัทธ์ จันทมิา

53 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรรณวฒัน์ แกว้ใหญ่

54 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สทิธพัินธุ์ รามัญ

55 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปภังกร ป่ินแกว้

56 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) คณนิ พึง่ฮัว้

57 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตภัิทร บญุพันธ์

58 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นธิกิร ลกัษณกลุ

59 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธันวนิ ชวีชืน่

60 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เมธี จันทนา

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื



วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

61 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นฤพล แสนเสาร์

62 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ผกาวรรณ เหรยีญทอง

63 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เตชนิท์ ปัญญาวรเมธ

64 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อลงกรณ์ คามตะสลีา

65 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-ออกแบบผลติภัณฑเ์ครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ราชนัย์ จันตะ๊ยอด

66 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการออกแบบและผลติเครือ่งจักรกล-สรา้งเครือ่งจักรกล โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี เนตรนภา ซอนจ าปา

67 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฐชยั ทองสจุรติพันธ์

68 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร กลอ่มสงูเนนิ

69 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุณัฐ ตัง้ใจ

70 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุการ บญุแกว้

71 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รชต อา่งแกว้

72 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นนทภู ดรรชนมีาศ

73 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชษิณุพงศ์ สงิหท์าศร

74 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศศมิาพร แตรดอน

75 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฐิฐนัินท์ หยังหลงั

76 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กอ้งภพ เพชรออด

77 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศริวชิญ์ ตรลีาภี

78 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กรีติ คงวฒันาถาวร

79 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กษมา แพทยพ์ทัิกษ์

80 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนวรรณ พรมรักษ์

81 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปฏพัิทธ์ บญุแจม่จริโรจน์

82 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริวชิญ์ พัฒนชยั

83 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนกร สาตรสาร

84 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุกฤต แกว้จรญู

85 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พฒุพิงศ์ รัตนตกิานนท์

86 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นธิวิชัร์ รามณียก์ลุธวชั

87 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธัญชนติ วฒันกสกิลุ

88 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรรณพ เครอืภู่

89 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภควตั เข็มนาค

90 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) น่านฟ้า แยม้นลิ

91 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยัวฒุิ อเุทนนาม

92 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนกร ไชโย

93 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริวศั เทยีนจา่ง

94 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรวศิ นรสงิห์

95 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เจษฎา สนิสมบรูณ์

96 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัฐเกยีรติ ราชบรุี

97 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปณธิิ เหมมาลา

98 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ดฐิพล โพธสิี

99 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนวฒัน์ เหลา่นายอ

100 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เกยีรตศิกัดิ์ ศรเีมอืง

101 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรเวทย์ ผลกอง

102 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐนันท์ ศภุกจิจานุสรณ์

103 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีะศกัดิ์ เหมอืนพลอย

104 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บษุราคมั จ าปาหอม

105 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เศวตโชติ บญุเสวตร

106 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สกุัลย์ โชตวิฒุพัินธ์

107 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทนิภัทร แกว้เรยีง

108 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีวชิญ์ ชยัอารยีก์จิ

109 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) น ้ามนต์ จันทโร

110 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รจุจริา คงเกษม

111 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา

112 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษดา ชตุกิาญจน์

113 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภานุพันธ์ ขาวข า

114 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐวฒุิ บงัเกดิ

115 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยากร ไชยรัตน์

116 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) แพรวา อูท่ฆิมัพร

117 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศกิเษณย์ ศรตุสิตุ

118 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลงั-วศิวกรรมไฟฟ้า(อเิล็กทรอนกิสก์ าลงั)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชญาดา สมบตัิ

119 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัชชระ ค านงึ

120 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษฎา มัศยามาศ



วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม
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มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

121 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วนดิา อน้สงูเนนิ

122 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริวฒัน์ พุม่อ า่

123 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนาธปิ อรา่มรักษ์

124 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทักษรจุ ตนัประเสรฐิ

125 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรธนัญ ศวิลิยั

126 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วธิสิรรค์ อรณุปาน

127 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนกิสก์ าลัง-วศิวกรรมไฟฟ้า(ควบคมุ)(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีวฒัน์ ทองสกุดี

128 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณรงครั์ชต์ รายณะสขุ

129 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนัญลกัษณ์ อาจคงหาญ

130 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัจจมิา พงษ์สวา่ง

131 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปวรศิ เเสนสน

132 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภราดร แกว้ล ้า

133 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พสธุร ตนักันภัย

134 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พลรัฐ ธรรมขนัต์

135 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นธิพิล ตะราษี

136 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชวนัตถ์ อ านวยสขุ

137 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรภัทร กรดุมนิบรุี

138 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนิทัช หลิว่สวุรรณ

139 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐติศิกัดิ์ มนชม

140 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาณุพันธ์ ชทูรัพย์

141 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฆนัตว์ บรรลอืนุชรี

142 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ยทุธโยธนิ สวสัดี

143 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปิยะพงษ์ ป่ินณรงค์

144 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภานุพงศ์ จันทรส์รอ้ย

145 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัทธดนย์ มนตช์ยัภมู ิ

146 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เขมณภัทร สนิสวุงศว์ฒัน์

147 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เรอืงชยั บญุตนาชยั

148 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธมนวรรณ คุม้ประวตั ิ

149 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศธร พนูกิม่แกว้

150 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูณัิฐ ธาวฒุสิกลุ

151 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สวุพชิญ์ บวัแกว้

152 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐพงศ์ ชทัูพ

153 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมแมคคาทรอนกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤตธิัช มณีดษิฐ์

154 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วชริวทิย์ แยม้ส ารวล

155 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภวศิ นาคบตุร

156 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรนิทร์ กฤตชญานนท์

157 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เดชาธร เเสนสขุ

158 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนุวฒัน์ เดอืดขนุทด

159 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีะพัฒน์ รัตนกระจา่ง

160 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อทิธวิฒัน์ ชยัณรงคส์กลุ

161 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพัิฒน์ กติตปัิญญาวฒัน์

162 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วโรดม ดา่นกา้วหนา้

163 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) คามนิ เรอืงเจรญิ

164 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยันต์ จันทรย์งค์

165 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บรมิาส ปราศทกุข์

166 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พลพรรธน์ แพงค าแสน

167 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยังกรู บวัศรพีทุธานุ

168 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกเลขา ไตรรัตน์

169 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อตชิาต วเิศษคณากลุ

170 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริกติติ์ เลศิฤทธิศ์ริกิลุ

171 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พทิยกรณ์ ภาณุไพศาล

172 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศภัค ศรฟ้ีา

173 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชิติชยั สาสขุ

174 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัณณธร มศีลิ

175 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นรบดี นวลโฉม

176 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จักรกฤษณ์ กอ้นใส

177 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัณณฑตั บญุปลอ้ง

178 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนากร สรอ้ยทอง

179 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนพล เฉลมิวฒัน์

180 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริพนธ์ สอนภักดี
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181 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัสกร อันโน

182 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภษูณ ยงเพชร

183 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เดชาธร เขือ่นโคกสงู

184 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฐกร มนทนม

185 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพิศ ปุ่ มเพชร

186 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อดศิร ด าแป้น

187 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วฒุธิานนท์ หนูคง

188 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เชาวว์รรธน์ มณีศลิาเงนิ

189 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภัุช อักขราพร

190 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัษดษิ จติตแ์กว้

191 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาคภมูิ พรหมเกษร

192 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บรุฉัตร งามเนตร

193 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมยานยนต ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชร บญุศริิ

194 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรรณชนก นัดสด

195 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปพนสรรค์ รัตนบา้นกรวย

196 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภควรรธ จติรโีภชน์

197 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สพุพัฒน์ ผูอ้ตุสา่ห์

198 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พยิดา ชลยทุธโยธนิ

199 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริาวรรณ ค าเสยีง

200 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กันตก์นษิฐ์ รัตนสนิธุ์

201 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัญญารัตน์ บญุคง

202 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สภัยา มหาศรานนท์

203 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เมธาวธุ เศรษฐี

204 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เดชานนท์ เสาวรัตนช์ยั

205 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนกร พัวไพบลูยว์งศ์

206 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปวรศิร แกว้นอ้ย

207 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนวฒัน์ เขือ่นชยั

208 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พบธรรม มณีทอง

209 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงษ์นรา พรมนิม่

210 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีภัทร์ กง๋อบุล

211 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศกัดิน์ฤน ถนอมไทย

212 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศรวสั วรทิธิศ์ริกิลุ

213 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐวฒุิ นะวะมะรัตน์

214 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีธ์วชั แวะศรภีา

215 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พทุธธรรม ศรสีงัข์

216 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วทัธกิร บญุเรอืงพะเนา

217 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ประเสรฐิศกัดิ์ มาแตง

218 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรุเชษฐ์ อิม่จ าลอง

219 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพิศ พหลโยธนิ

220 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัทธดนย์ ชยัยศ

221 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมโยธาและเทคโนโลย ี(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐภัทร ประดษิฐแ์ทน่

222 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เชาวลติ เพ็ชรสงัข์

223 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรลดา วทิา

224 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนภัทร รม่โพธิช์ ี

225 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรุพศ ขาวคม

226 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนวฒัน์ ชอบชืน่ชม

227 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วายภัุกษ์ สวุะไชย

228 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัญญารัตน์ ศรสีวสัดิ์

229 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นพกร ศรชีืน่ชม

230 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรรชาย ธัญญา

231 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สเุชษฐ์ กลบัสวสั

232 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ธันยบรูณ์ รืน่กลิน่

233 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัณณา วอลเกอร์

234 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ญาณภัทร โรจนว์จิติร

235 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รตพิงษ์ พงษ์อรยิะ

236 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปกรณ์ ทองสขุ

237 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนพัฒน์ เอมโอษฐ์

238 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฐพล ชนุเชย

239 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐกมล แกว้มณีคง

240 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีวรี์ พรีพัฒนธ์นภณ



วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

241 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรีพัฒน์ องคะชืน่

242 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐพล สงัเกตุ

243 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรกันย์ นุชทองมว่ง

244 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) คมชาญ ขนัค า

245 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภวูเนศวร์ อบุลรัตน์

246 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กสณิ เพ็ชรนลิ

247 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชณาสณิ อรรคพนิ

248 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัมพล มณฑาทพิย์

249 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษฎา กจิธนาคม

250 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีพล รอตยันต์

251 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุกฤต วศิษิฏว์รีพงศ์

252 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพิล ศริพิานชิ

253 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษฎา วงษ์แข

254 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มณชรติา สมรา่ง

255 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาสกร แกว้ไพรัช

256 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนาธปิ เจรญิวงศากจิ

257 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐดนัย ปลอดพยันต์

258 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัทธนาภรณ์ สเุณร์

259 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรพงศ์ ดาอนิวงค์

260 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัณจรัตน์ แซเ่หงา่

261 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน (สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรสิา พมิพป์ระโคน

262 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมซอ่มบ ารงุอากาศยาน (สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยกฤต แกว้บ ารงุ

263 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ลนิดา เเจ็คสนั

264 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชาครติ ดวงงาม

265 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พสดร พรเพิม่สวุรรณ

266 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริภัทร ขนัมณี

267 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รจุกิร ศริกิติตศิพัท์

268 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศริชา ภาษาประเทศ

269 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) คณุากร เมอืงจมุพล

270 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐพงศ์ ชเูมอืง

271 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปภัชญา โฉมงาม

272 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทพิวรรณ บญุสดุใจ

273 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฤมล สขุใส

274 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศกัดิร์ะวี ชมบา้นแพว้

275 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมูริพี ธนะรุง่

276 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วชิยตุม์ พันธเุวทย์

277 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปิยะพล พทุธเิสาวภาคย์

278 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธเนศ เฮงหรัิญ

279 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปฐมวดี โพธเิจรญิ

280 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์โทรคมนาคม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนกร ลดักรดู

281 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัจฉรา พาทอน

282 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤตตธัม เศรษฐธรรม

283 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จารวี จติรา

284 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตภิพ นอ้ยอยู่

285 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นธิวิตั กนกพทิยาทร

286 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐวฒัน์ ดงึสวุรรณ์

287 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อทิธพัิทธ์ วงศก์วนิ

288 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรุชยั สบืเเนวสงิห์

289 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นฑชีมุพล เล็กสาคร

290 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาณุพงศ์ พรา้วงษ์

291 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรุบดนิทร์ แสงอไุร

292 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อังควรี์ กันทรรศยศ

293 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จติรภาณุ ขจรบญุ

294 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) น ้าทพิย์ โกพัตตา

295 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนาเทพ ศกัดา

296 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีะภัทร กลอ่มแกว้

297 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เข็มทศิ ภักดพัีนธ์

298 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภวูดล บ าเพ็ญ

299 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรวลญัช์ ใจกลาง

300 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เครือ่งมอืวดัและควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีนัย สมบรูณ์ชทูรัพย์



วทิยาลยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

301 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เครือ่งมอืวดัและควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศรันยพงศ์ สนิรัตนภักดกีลุ

302 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เครือ่งมอืวดัและควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รวโีรจน์ บรสิทุธิ์

303 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เครือ่งมอืวดัและควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรายทุธ สีส่กลุ

304 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เครือ่งมอืวดัและควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กันตวชิญ์ เกดิแกว้

305 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เครือ่งมอืวดัและควบคมุ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรุพศ คงแจง้

306 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์การกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทัศน์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรรณเลขา โนรี

307 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์การกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทัศน์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชลลกัษณ์ ทองหวา่ง

308 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์การกระจายเสยีงวทิยแุละโทรทัศน์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูณัิฐ ชว่ยเมอืง

309 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT วรศิ ทองโพธิ์

310 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT นมิติรา บญุโรจน์

311 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์คอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนวชิาสามัญ9วชิา จริภัทร เยาวลกัษณ์

312 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เครือ่งมอืวดัและควบคมุ โครงการรับตรงใชค้ะแนนวชิาสามัญ9วชิา ศภุกร อดิทิง้

313 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรอ้มพันธุ์ แผว้ประสงค์

314 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT กันตธ์ร แหลง่สนาม

315 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ภฐูารนิท์ ป่ินวนชิยก์ลุ

316 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส-์เทคโนโลยวีศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT พันธกานต์ วเิชยีร

317 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤตทัศชญา ชืน่เผอืก

318 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศวิกร ถาวรจริะอังกรู

319 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐกานต์ จนิดา

320 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัลยกร มแีสงเงนิ

321 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นภัทร ลอ้มไร่

322 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุชยั บมขนุทด

323 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนัตถก์ติติ์ แสงจันทร์

324 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อังศรินิทร์ โชคนัติ

325 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) หทัยภัทร พลายงาม

326 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทศพร ชสูรอ้ย

327 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรศกัดิ์ ชืน่บญุ

328 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภดูศิ เพ็ชรนลิ

329 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยัพัช ชลสนิธรั์ตน์

330 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สกุัญญา เสน่หา

331 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ศศกิานต์ นวลจันทร์

332 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี พรีณัฐ บญุประเสรฐิ

333 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี รัตนาภรณ์ เรยีบรอ้ย

334 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี จักรพงษ์ เลยีบไธสง

335 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี เชฏฐะพัฒน์ เทพเทยีน

336 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี สนุสิา เฉลยีงหงษ์

337 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี พัชรพีร เลศิเสถยีร

338 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ศภุกฤต ทับทมิทอง

339 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ทัณธกิา กลบีโกมทุ

340 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ลสา จติตวรีะ

341 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี สปิปกร อักษรแป้น

342 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ณรัญชา สวุรรณภักดี

343 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การออกแบบผลติภัณฑแ์ละการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ณัฐวฒุิ วทิวสักังวาล

344 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการ-การจัดการกระบวนการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ชยธร วรัิตนพรกลุ



คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บณุยาพร หาญผจญ

2 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จันทรามาศ ค าโมนะ

3 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัครวชิญ์ ยางธสิาร

4 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มกุ อัยราคม

5 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภชิญา ตนัทพิย์

6 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กาญจนา ชะดรรัมย์

7 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัญญาภัทร กาพล

8 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศศกิานต์ สงิหก์รม

9 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ธญิาดา ยอดเปรม

10 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี นงคล์กัษณ์ ทา่นกเอีย้ง

11 สาขาวชิาคณติศาสตรป์ระยกุต์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT วณัฐพงศ์ ฉวิเฉื่อย

12 สาขาวชิาคณติศาสตรเ์ชงิวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กอ่พงศ์ วรรณรังษี

13 สาขาวชิาคณติศาสตรเ์ชงิวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัชพล ธรรมโกวทิกลุ

14 สาขาวชิาคณติศาสตรเ์ชงิวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนาสนิ ภัควนัต์

15 สาขาวชิาคณติศาสตรเ์ชงิวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เตชธรรม นลินนท์

16 สาขาวชิาคณติศาสตรเ์ชงิวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนัญญา การกระจา่ง

17 สาขาวชิาคณติศาสตรเ์ชงิวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ฐติารยี์ ทองดี

18 สาขาวชิาคณติศาสตรเ์ชงิวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT กติตภิพ สวุรรณจันทร์

19 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัณธกานต์ วงเจรญิ

20 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธปีพัฒน์ สขุจติร

21 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีภัทร ยาดี

22 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัณณธร คงทน

23 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกพร สอนดี

24 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนาภรณ์ อรชนุ

25 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาณุพงศ์ กาลนลิ

26 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ปัณณพร โยคี

27 สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม (สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี วชริญาณ์ พัทวี

28 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เมธาสทิธิ์ สภุาเกตุ

29 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรวชิญ์ วงษ์คลา้ย

30 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สชุานรี หลมิสมัพันธ์

31 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศศวิมิล ชยัขรรคเ์มอืง

32 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรณรงค์ ดมีาก

33 สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ธนพร อนิทติานนท์

34 สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรชนก ศรคีชา

35 สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ณัฐธยา เหรยีญทอง

36 สาขาวชิาวทิยาศาสตรเ์ทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ธนกร ปิงสทุธวิงศ์

37 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาฟิสกิสป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ดนุภพ ปัญญาสทิธิ์

38 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาฟิสกิสป์ระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศริปิระภา สอนผา

39 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์-กลุม่วชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกทพิย์ นาทองแถม

40 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์-กลุม่วชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชญาดา พานชิประภา

41 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์-กลุม่วชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปาณสิรา ตโิลกวชิยั

42 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์-กลุม่วชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เฉลมิศกัดิ์ แซอ่ ึง้

43 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์-กลุม่วชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภสิทิธิ์ เกลาฉีด

44 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรวรรณ จันทะมอญ

45 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นพฤทธื์ ศรสีงัขจั์นทร์

46 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เสาวณีย์ โฉมมณี

47 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาสวชิญ์ แสงจันทร์

48 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ตรัยรัฐ เตีย๋วงษ์สวุรรณ์

49 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริวฒัน์ กฤษณะภตูิ

50 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชฎาภรณ์ สมออ่น

51 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาคย์ จันทรเ์จรญิ

52 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐติรัิตน์ พมิพท์อง

53 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาฟิสกิสป์ระยกุต์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี พรชติา ชปูระจง

54 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย์-กลุม่วชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี พรพมิล จันทรศ์รี

55 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ปภาวรนิทร์ ชวีชชัวาล

56 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ณัฐธรี์ พรหมยก

57 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ทฑีษั ประทปีชว่งสกลุ

58 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ปภาวศิวณ์ ชมุพล

59 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนวชิาสามัญ9วชิา แพรพลอย อนิทโชติ

60 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สพุชิญา ลว้นศรมีงคล

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื



คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

61 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรศิ ผอ่งจติอ าไพ

62 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรัณธร ทองมา

63 สาขาวชิาฟิสกิสอ์ตุสาหกรรมและอปุกรณ์การแพทย-์กลุม่วชิาอปุกรณ์การแพทย ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี พมิพล์ดา รัตนภักดิ์

64 สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อยธุย์ ศริริุง่พันธ์

65 สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัทมาพร เนตรหนิ

66 สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมีพศ อนิทโชติ

67 สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐติาภรณ์ พานทอง

68 สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ประกาศศกัดิ์ สงิหาด

69 สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี อนันดา ทองดอนเถือ่น

70 สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT สหัสวรรษ สายกระซบิ

71 สาขาวชิาสถติปิระยกุต์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ปญุชรัสมิ์ ชจัูนทร์

72 สาขาวชิาสถติปิระยกุต ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรธรีา แชม่ประเสรฐิ

73 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สธุชิา เหลอืงรุง่รัส

74 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐติรัิตน์ ตรสีตัยา

75 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สเุมธี ศวิะนันตว์งษ์

76 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนาธร พุม่พันธ์

77 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มยรุนิทร์ กลบีพึง่

78 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทฐิพิล พว่งพกุ

79 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีภัทร นกแจง้

80 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปวรศิร์ แยม้นาม

81 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภมีวศั จันทสหีราช

82 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อธเิชษฐ์ โทลกัษณ์

83 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มนัสวรรณ คลอ่งถนอมสตัย์

84 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จันทราภรณ์ ธรรมวตัร

85 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี อัญมณี แกว้เพ็งกรอ

86 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี อภชิญา ลมีะทวกีลู

87 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี จฑุาภัทร จันทรภาพ

88 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ธัญปกรณ์ ปรปิรุณะ

89 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ศริวิมิล ยงทวี

90 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ธันยช์นก กอ้นนคร

91 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ปราชญ์ ปัญญาเเหลม

92 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT วนัไชย เลศิเมธาวี

93 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ธนัชพร ตนัตสิริสิมบรูณ์

94 สาขาวชิาสถติธิรุกจิประกันภัย โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ณัฐพล สงิหเ์สนา

95 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปิตกิร วงศท์องออ่น

96 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชลวทิย์ ศรสีภุาพ

97 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐชยั อรณุกจิเจรญิ

98 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กพัสส์ พริธติธินันท์

99 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บดนิทรช์ยั ปาลไิชยวฒัน์

100 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พศวตั วดัวทิยาคณุ

101 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชร เต็มใจ

102 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พสิษิฐ์ โกทองเจรญิ

103 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีภัทร ตน้ค า

104 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทนิี แสวงโชคพาหะ

105 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาณุพันธุ์ ชยัปัญญา

106 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธัชไธย์ ดวงงาม

107 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วฒุชิยั ตนัตระกลุ

108 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เขมนันท์ ปราบมาก

109 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชาครติ กาญจนกติตไิพศาล

110 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนาวลิ อนิหอม

111 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ยทุธการ อนิทรสนิธุ์

112 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พทุธคณุ สวนส าราญ

113 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรมนิทร์ เอมโกษา

114 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กรีติ มาทอง

115 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชมพภูคูา ทันตาหะ

116 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ณัฐพล วฒันเดช

117 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ภานุพล นลิทับ

118 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ณภัทร ภมรสตูร

119 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี กรณ์มงคล ฤสงิหพ์ชิย์

120 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ภัทชณดิา ธัญญเจรญิ

121 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี หสุนา สาและ



คณะวทิยาศาสตรป์ระยกุต ์

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

122 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ชตุกิาญจน์ ซดีา้ม

123 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT หรัิญ สขุสมรัตน์

124 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ณัฐเมศร์ วงศธ์นติเลศิ

125 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ธนวฒัน์ กามะ

126 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT กันตธ์ี จติรแกว้

127 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรธนัท ป่ินทองธรรม

128 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุกานต์ บนิไกรมาท์

129 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทัตเทพ ผรัิงคะเปาระ

130 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัชกฤช ถริสตัยาภบิาล

131 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์(สมทบพเิศษ) โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี เมธัส ออ่นนวล

132 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลกัสตูรสองภาษา) โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปธานนิ ทองสง่โสม

133 สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ (หลกัสตูรสองภาษา) โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี นาณัฐภาส สวุรรณจนิดา

134 สาขาวชิาวทิยาศาสตรข์อ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิสถติ ิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐาปกรณ์ รุง่เรอืง

135 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัฐนันท์ สนิในเมอืง

136 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เบญญาภา รุง่หรัิญ

137 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพัิฒน์ ศรทีอง

138 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรนภัส อัศวเมธลีกัษณ์

139 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตมิา ตนัจอ

140 สาขาวชิาวศิวกรรมชวีการแพทย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุรดา อนิอ าคา

141 สาขาวชิาวศิวกรรมไมโครอเิล็กทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐติรัิตน์ แซเ่ตยีว

142 สาขาวชิาวศิวกรรมไมโครอเิล็กทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วศนิ คลา้ยทับทมิ

143 สาขาวชิาวศิวกรรมไมโครอเิล็กทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปิยะวดี หาญณรงค์

144 สาขาวชิาวศิวกรรมไมโครอเิล็กทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรมนิทร์ ใจหา้ว

145 สาขาวชิาวศิวกรรมไมโครอเิล็กทรอนกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรณาฐ วรัิตน์

146 สาขาวชิาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ฎกีารัตน์ ฮวบรังคส์รรค์



คณะอตุสาหกรรมเกษตร

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ ชนมน์ภิา เทพกลาง

2 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ เบญจมาภรณ์ แจง้เจรญิ

3 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ ณัฐกานต์ จ าปา

4 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและการจัดการ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย ภมูิ เถาทอง

5 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและการจัดการ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย อนวชั พกิลุ

6 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ โครงการโควตาพืน้ที่ มยรุฉัตร หมัน่การไถ

7 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย ณัฐชา นุ่มพรม

8 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย อภชิญา สภุาทติย์

9 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย เพชรนภา พรมศร

10 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วฒุภัิทร ถาวรกติตวิชิยั

11 สาขาวชิาวทิยาศาสตรก์ารอาหารและโภชนาการ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ดวงกมล ค าจันทกึ

12 สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ์ โครงการโควตาพืน้ที่ ทศพร สทิธิ

13 สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ์ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย มาญา นันทประภาศลิป

14 สาขาวชิานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารพัฒนาผลติภัณฑ์ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย พนธกร วาจาสตัย์
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คณะเทคโนโลยแีละการจดัการอตุสาหกรรม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกลและกระบวนการผลติ โครงการโควตาพืน้ที่ ณัฐกฤษ ไชยาค า

2 สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกลและกระบวนการผลติ โครงการโควตาพืน้ที่ ภาณุพงศ์ เหมิทะยาน

3 สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกลและกระบวนการผลติ โครงการโควตาพืน้ที่ ชนาธปิ ผวิข า

4 สาขาวชิาเทคโนโลยเีครือ่งกลและกระบวนการผลติ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี เจษฎาภรณ์ สขุดี

5 สาขาวชิาคอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบและบรหิารงานกอ่สรา้ง โครงการโควตาพืน้ที่ ธนพร ขวญัสขุ

6 สาขาวชิาคอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบและบรหิารงานกอ่สรา้ง โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีะยทุธ รังสรอ้ย

7 สาขาวชิาคอมพวิเตอรช์ว่ยออกแบบและบรหิารงานกอ่สรา้ง โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี รจุษิยา บรรลอืวงศ์

8 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ สพล จารจุ ารญู

9 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ ธนกร ทวถีาวร

10 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ กติตภิพ ศรสีนุทรพนิติ

11 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ เมธาวนิท์ บญุพัฒน์

12 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ วรศิ สกุใส

13 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ กษิดิเ์ดช บณุยศกัดานนท์

14 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ วาวจัน์ เทยีนทองดี

15 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ นพกร นรเศรษฐศ์รี

16 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ กฤตยิาภรณ์ สวรรค์

17 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการโควตาพืน้ที่ แทนกาน อัครเจษฎากร

18 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัตนาวลี ฤทธิจ์รญู

19 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สราวฒุิ พวงสมุาลี

20 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ดารณีุ แววศรี

21 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วศิทุธิ์ คลา้ยนุช

22 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริวชิญ์ จานเงนิ

23 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บณุยวยี์ ไพรี

24 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภานุเดช คงสมบรูณ์

25 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัชชานนท์ เนตรสวุรรณ์

26 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรรณพงษ์ ด าพชิติ

27 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทพงศ์ ฤกษ์เกษี

28 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กันตฤ์ทัย ชคู ้า

29 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุชยั บหุงา

30 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปิยะ บษุดวีงศ์

31 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี จริายุ บษุราค า

32 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT นนทป์ระวชิ แซต่ัง้

33 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT คณาธปิ เอีย่วเฉย

34 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT วนัจักร ผกูฤทัย

35 สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร โครงการโควตาพืน้ที่ วชิญะ นันทมงคล

36 สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและเครอืขา่ย โครงการโควตาพืน้ที่ ฉลองรัฐ โคตรศรวีงศ์

37 สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและเครอืขา่ย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กอ้งภพ ศรอีอ่น

38 สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและเครอืขา่ย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นติทัิต บางพระ

39 สาขาวชิาวศิวกรรมสารสนเทศและเครอืขา่ย โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปภพ เสงีย่มศกัดิ์

40 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ ณัฏชตุา ศลิป์วฒันจนิดา

41 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ อัฑฒ์ วงษ์โต

42 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ มนสชิา ประเสรฐิศรี

43 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ ปิยาพัชร ยาปัญ

44 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ ปฏพิล สายเสน

45 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ที่ ณัฐธดิา บญุครฑุ

46 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีภัทร มลูสาร

47 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT สทุธศิกัดิ์ ภมูศิรี

48 สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและการจัดการ โครงการPortfolio พัชรพร วฒันะ
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คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศรัณยู เขือ่นแกว้

2 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สธุมิา ธนพัฒนก์ติโิรจน์

3 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐวฒุิ ฉัตรสงา่

4 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปานเพชร เทวนั

5 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ญาณภัทร อ านวยพนิจิ

6 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยันตร์ จันทรศ์ริ ิ

7 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนากานต์ กรวดแกว้

8 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ไพลดา ปรางศร

9 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภวูนิท์ คะเนแน่น

10 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อธเิมศร์ ประคอง

11 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูณัิฐ วาเพชร

12 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทน์ภัส ลาไป

13 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนิทัชปัถย์ สง่สขุ

14 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธัญวรัตม์ ตระกลูธรรม

15 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บณัฑติา ศรินิคิม

16 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พมิพต์ะวนั โทรพันธุ์

17 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พฤกษฌา ทองอว่มใหญ่

18 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรรเสรญิ ค าชมภู

19 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีาวชัร ค าสขุ

20 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนพร ทรัพยะประภา

21 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เมธาพร กนีารักษ์

22 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สวุประวญี์ เหลอืงอรา่ม

23 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนกฤต หวงัพรประเสรฐิ

24 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บวรวฒัน์ นกิร

25 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกวรรณ ป่ินเพ็ชร

26 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วริฬุห์ เสาศลิา

27 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) หทัยรัตน์ อตุสาหกลุ

28 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐรจุา พันธุเ์สอื

29 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัฐภมู ิ เเกว้สกลุ

30 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชวกร พฤกษ์ประทิน่

31 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภคนันท์ ชลเขตร

32 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณชิกานต์ ชาวยชาตรี

33 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุกติติ์ ธงชยั

34 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐติกิร ออ๋งสวุรรณ

35 สาขาวชิาสถาปัตยกรรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภวูนาถ ชคูง

36 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชิานันท์ สดุเสรฐิสนิ

37 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ดลณพร ช านะ

38 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนทัต อนุสนธอินิทรา

39 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สปุรยีา ศาสตรโ์พธิ์

40 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กรเกลา้ พชืพันธ์

41 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เตชนิ อาจธนพร

42 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชตุกิาญจน์ อนันตน์ทไีชย

43 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กานตพ์ชิชา เกษมสขุภมูิ

44 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สจุติรา ทรงชยัพรรณา

45 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) คณศิร เทยีมใจ

46 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รจุริา สกลุสมัฤทธิ์

47 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศกร ชยัมา

48 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชอ่ผกา บญุวโิรจน์

49 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัญญาภัค ทวคี า

50 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปภาวรนิทร์ เป่ียมปฐม

51 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรสิา วฒันคุม้

52 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จักรพงษ์ สนิมา

53 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นรศิา จันทรศ์รี

54 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภคพล รอดนวล

55 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พชร วกิัยสขุสกลุ

56 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สจุริา อูง่ามสนิ

57 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐนรี สงิหนุ์ย้

58 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กานตส์ริี สขุศรี

59 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนกิานต์ ปรางอยู่

60 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชลธดิา เส็งสมาน

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื



คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

61 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรชิญา สถติธนพัฒน์

62 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภณิญาพัชญ์ วโิล

63 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จติตราภรณ์ เนยีมศรี

64 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภาสวฒุิ เอิอ้เฟ้ิอ

65 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปนติา เชยีงทอง

66 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อธศิา รัตนพทัิกษ์

67 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สหรัฐ เศรษฐาธวิฒัน์

68 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ญาดา ผาสขุสม

69 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทพิยน์ราภรณ์ ทาญาติ

70 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรทัย เกษตรเอีย่ม

71 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรปรัชญ์ รืน่เนตร

72 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นพวรรณ ธาราจันทร์

73 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐชา รองพล

74 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จฑุามาศ สอนสงัข์

75 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปวชิญา เกดิบวัทอง

76 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สพุรรณกิาร์ นภิานันท์

77 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูพัิฒน์ หอยมณี

78 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐธดิา พงศาวดาร

79 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ณัฐชา บญุสวุรรณ์

80 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT กานตธ์ดิา นลิสม

81 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ณัฐวภิา มลูทองสงค์

82 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ภัทรดา สวุรรณวฒันา

83 สาขาวชิาออกแบบภายใน โครงการรับตรงใชค้ะแนนวชิาสามัญ9วชิา ชญานุช กลุนชิบวรเดช

84 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐกาล ทมิมานพ

85 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัชชา สทิธเิอีย่มศกัดิ์

86 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภริตา บนุนาค

87 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปัณชญา มงคลสภุา

88 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีะพล นันทพฤกษา

89 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บณุญานุช คดธีรรม

90 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรชนก จลุาณุกะ

91 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นนทกร สนิธพุาชี

92 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนาเดช เจรญิการณ์

93 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เนตรชนก จ าปี

94 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทธ์ชิา ศรผีอ่ง

95 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชนสิรา วทิยารัตน์

96 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศศกิานต์ รดิแสดง

97 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พสิทุธิ์ เทยีมกลิน่

98 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กรรณกิา จ าปาขาว

99 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จักรภีรณ์ ชนิพระวอ

100 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศริเิกยีรติ แกว้ผลกึ

101 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศรตุา มลูสนั

102 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัญญาณัฐ วเิศษแพทย์

103 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรุพัศ ล าพนู

104 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สนัติ นวมดี

105 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรภร ส าเภาทอง

106 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศก์รณ์ เกดิภาณุพัฒน์

107 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธติวิฒุ ิ เธยีรภัทรโรจน์

108 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรณชิา ลิม้จติสมบรูณ์

109 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรยิภา ชยัรัตน์

110 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วชริวชิญ์ รุง่อัญมณี

111 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นครนิทร์ สขุสมเกษม

112 สาขาวชิาศลิปประยกุตแ์ละออกแบบผลติภัณฑ์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT พชิชาพร ล ากอง

113 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จรีนันท์ สงิหพ์รมมา

114 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัตนาภรณ์ แกว้รักษา

115 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนัญญา องคธ์นะสขุ

116 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จรรยาพร ศรมีณฑา

117 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัชชา กจิวรรณี

118 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปนัดดา มะลวิลัย์

119 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภชิญา จงทอง

120 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จฬุามณี นามบญุลอื



คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

121 สาขาวชิาออกแบบผลติภัณฑน์วตักรรมเซรามกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) แพรวพรรณ มวลประเสรฐิ

122 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ขจรวทิย์ สขุยิง่

123 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริพิรรณ สดุเกษ

124 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐวดี เลือ่งลอืเจรญิกจิ

125 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรสิรา สยุะรา

126 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วฒันพร เนยีมประเสรฐิ

127 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กรรณกิาร์ ช านกิลุ

128 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธวลัพร พรประกฤต

129 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัชภัค ทองธรรมชาติ

130 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุกร ด ารงเถกงิเกยีรติ์

131 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พศกิา มหรรสขุเจรญิ

132 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูภัิทร หุน้เหีย้ง

133 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กอบญุ มลีาภ

134 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บณัฑติา บวัเทศ

135 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชลธชิา กลิน่ดา่นกลาง

136 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นารรัีตน์ ทศิบรุะ

137 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บญุเลศิ สบืสนิสจัจวงศ์

138 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รุง่ทพิย์ แสนแสงทอง

139 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธราดล เทยีนศริิ

140 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภพ พรหมศร

141 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทารกิา พรมแกว้

142 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปาณสิรา จลุโนนยาง

143 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรปรยีา เหมกลุ

144 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฏฐชา แสงค ามา

145 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จักรวฒัน์ ชยัสรุนิทร์

146 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สริกิร อุน่เรอืง

147 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีดา ขวญัแพ

148 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐณชิา บญุประสงค์

149 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกพร จ าปาทอง

150 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฤทธรัตน์ ดวงทพิย์

151 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชตุมิา สดุฝ้าย

152 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พนธกร ไชยพงษ์

153 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มัณฑติา ทองตากรณ์

154 สาขาวชิาการจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธรุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ญาณากร เจยีมเจรญิ



คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ธนภัทร บา้นเนนิ

2 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พงศภ์รณ์ เกดิเจรญิ

3 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรัญญา ไมม่ขีลาด

4 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันทดิา ดวงคณุ

5 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เนตรนภา ศรคี า

6 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สภุาวดี กลอ่มแกว้

7 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ชนกิานต์ ควรหา

8 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วชริาภรณ์ กมตุริา

9 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณภิาภรณ์ อนิทร

10 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมกระบวนเคมี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง มิง่ขวญั เกดิผล

11 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กร กรูมะโรหติ

12 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สรรเสรญิ เทีย่งเเท ้

13 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กษม นิม่เสนาะ

14 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สธุดิา จันทรย์ ิม้

15 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก บญุฑญกิา วนัทัศน์

16 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ชณายศุ ภาพภษูา

17 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สรุยิฉ์าน ภักดี

18 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สธุนัินท์ เดขปัญญาวฒัน์

19 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณฐพัชร สวา่งเดอืน

20 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรต อว่มพันธ์

21 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรหมนมิติ ยนืยาว

22 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อันดามัน เจรญิเพ็ชร

23 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ศฏิณิ ต.วเิชยีร

24 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณัฐฐาปกรณ์ ศรรีอด

25 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง เมธวิฒัน์ ทับเทศ

26 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง การันซงิห์ รันดาเว

27 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง กฤษกร พงษ์รักษา

28 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต-์วศิวกรรมเครือ่งกล โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สริรัิตน์ บวัชกูา้น

29 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ธนโชติ เทีย่งเจรญิ

30 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ธนัท สถติย์

31 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ภานุวฒัน์ เกษทองมา

32 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กนก เฮงเลีย้ง

33 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พงศกร พลูเวช

34 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก มทุติา พลชรนิทร์

35 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ดลุยวตั เรอืงเดช

36 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัสกร งามเลศิ

37 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พงศภ์าวี พันธธ์นัยเกษม

38 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อภชิา เพชรรัตน์

39 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนุชา อาสานอก

40 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จตรุวชิญ์ บญุบรรจง

41 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ชยัวฒัน์ สงิหเ์ทยีน

42 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อันดา ด าดี

43 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พงษ์พชิญ์ แมน้พยัคฆ์

44 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง รัชตะ พานชิ

45 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ชานนท์ สวุรรณพัฒนกลู

46 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พรีพ ฒน์ กลา้หาญ

47 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วรภพ โคต้นั

48 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมไฟฟ้าก าลัง โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ชลธรี์ เขตสมทุร

49 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก จริะพัฒน์ แกว้ประยรู

50 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ณัฐภรี์ คณุยิง่ใหญ่

51 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พชรพล อตุอามาตย์

52 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนกฤต มัง่คัง่

53 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐกติติ์ เพ็งหนู

54 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีเดช หลาดไธสง

55 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทศพล นอ้ยหมากหญา้

56 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัชพล อัชชพันธ์

57 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปราบ สมุาลยั

58 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สริธิัญญ์ สอนอนิทร์

59 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อรรณพ มังคละกนก

60 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ชณัญญู กลัน่ผักแวน่

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื



คณะวศิวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

61 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ปรัตถกร ผอ่งใส

62 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมเครือ่งกลและยานยนต์-วศิวกรรมยานยนต์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สปิปกร อาทติยต์ัง้

63 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ธารวนสิ วกิระยนิ

64 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก นวพรรษ สขุสบาย

65 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กฤษณพงศ์ คชูยัสทิธิ์

66 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สริาวรรณ เจมิดี

67 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก วฒุภิมู ิ วชิชนุลิบุล

68 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สริวชิญ์ จันทศร

69 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ภรูนิทร์ สขุขจร

70 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ชาญยทุธ์ สตัโส

71 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กฤษดา รักสกลุ

72 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐวชิช์ วรภัคนธิวิฒัน์

73 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อนิทรยี์ มากศริิ

74 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธรีภัทร เต็มชุม่

75 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) บณุยานุช ฉลาดมาก

76 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อธปิ ดวงดี

77 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ปรัตถกร ป่ินแกว้

78 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง เหมรัศมิ์ วรธนจริพันธ์

79 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พัทธดนย์ ภูห่อ้ย

80 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พชรพล จลุลี

81 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัต-ิวศิวกรรมการวดัคมุและอัตโนมัติ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สนทรรศน์ มงุคณุค าชาว

82 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ลทัธพล พรพัฒนทรัพย์

83 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก จดิาภา กลดับบุผา

84 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สจัจพร สทุธสิน

85 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภผูา ดดีว้ยชาติ

86 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มารษิา จันทรใ์ด

87 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภชูติ เต็งจารกึชยั

88 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ธนภัทร์ เเสนบญุเรอืง

89 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณัฏฐธดิา ฮะเฮง

90 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วรรณภา กัญจนา

91 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วรายสุ ธนาวตันุกลู

92 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อนิทริา พาสี

93 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ศริลิกัษณ์ นาคเสน

94 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมอตุสาหการและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง จนิตนา ปัญจารุ

95 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมวสัดแุละกระบวนการผลติ-วศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กัญญาภัค ฉันผอ่ง

96 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมวสัดแุละกระบวนการผลติ-วศิวกรรมพอลเิมอร์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง มัลลกิา ทรงประโคน

97 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมวสัดแุละกระบวนการผลติ-วศิวกรรมโลหะการ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก เบริด์ ศรสีงูเนนิ

98 สาขาวชิาเทคโนโลยวีศิวกรรมวสัดแุละกระบวนการผลติ-วศิวกรรมโลหะการ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อัครนิทร์ บญุธรรม



คณะวทิยาศาสตร ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ชลธชิา สโีพน

2 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย ชานน เซยีวพบิลูยก์จิ

3 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สนุสิา นนิละลกัษณ์

4 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) หฤทัย ซองวงคห์ลา้

5 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี อรติา ทองไชย

6 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ทพิยล์ดา ณุวงษ์ศรี

7 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี วษิณุกร สปัุนยะบตุร

8 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วศนิ นาคสขุ

9 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อาทมิา เชือ้กลว้ย

10 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ภัททยิา บญุณเรก

11 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อนิทริา สขุแจม่

12 สาขาวชิากระบวนการอตุสาหกรรมเคมแีละสิง่แวดลอ้ม โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สพุรรษา เอีย่มยิม้

13 สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานและการจัดการ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก วชิญาดา ตอ่โชติ

14 สาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังานและการจัดการ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนุวฒัน์ ภธูนะกลู
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คณะบรหิารธุรกจิ

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กติตธิัช มัน่ใจ

2 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พมิพน์าง แซฉ่ั่ว

3 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ปานไพลนิ แซก่ว๊ย

4 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก นธิยาภรณ์ รัตนวจิติร

5 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก วรศิรา ยนิมะเรงิ

6 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก อรศิรา ยาสาธร

7 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กลุประภัสสร์ ขาวส าอางคเ์ดชา

8 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พัชราภา ผอ่งศรี

9 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จติรลดัดา พลดงนอก

10 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภัทรวดี ยอดสรอ้ย

11 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ดวงพร สขุแสน

12 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรจริา บรรลงัค์

13 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปิญาภรณ์ เชือ่มรัมย์

14 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทองตรา ทองแยม้

15 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรีณั์ฐวรรณ วงษ์ไพศาล

16 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศริรัิตน์ เพาะพชื

17 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เปมกิา คณุสทุธิ์

18 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี กฤษฏ์ ศริภิลู

19 สาขาวชิาการบญัชี โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี รัตตกิาล พวงสเีคน

20 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง จรีนันท์ บญุอนันต์

21 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ธนัชพร จันทรฉ์าย

22 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณัฐนรี สวุรรณารายณ์

23 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ญาณศิา ภักดงีาม

24 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ธดิารัตน์ ศรจีติรมงคล

25 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ฐติยิา บญุสม

26 สาขาวชิาการบญัชี โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ญาดา อรรถรุง่โรจน์

27 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ณัฐพงศ์ ชมุสมาน

28 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก บารมี แจม่กระจา่ง

29 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก จรีชญา สะสอง

30 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ศภุณัฐ เอือ้วฒันกลุ

31 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ญาณพัฒน์ เทีย่งตรง

32 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก วรณุรัตน์ เทยีนรุง่โรจน์

33 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ธราธปิ โลว้ด ารงภัทร

34 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนวนิท์ สงัขท์อง

35 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นรนิทรธ์ร วรีะชนานันท์

36 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นันตชยั ทองเกยีว

37 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี วรายทุธ สรอ้ยพรม

38 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี สณีิพร ใจเย็น

39 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ธนัช เมตตาจติ

40 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ภมูริพี ปิยะ

41 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พรชยั ฝางนอก

42 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง จติรภาณุ สนิประเสรฐิรัตน์

43 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ธนณัฏฐ์ สนุทรประเสรฐิ

44 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง เกวลี แสงสธุา

45 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ศภุกร สงิขโรทัย

46 สาขาวชิาคอมพวิเตอรธ์รุกจิ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อัจฉรา พลราษฏร์

47 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ปวนัรัตน์ ไกรปรดีาวริยิะ

48 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก นวรัตน์ ชยับ ารงุ

49 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ณัฏฐา รักธงไทย

50 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กติตทัิต ธาระทรัพย์

51 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กฤษณ์ธร มดุวาลยั

52 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พรีภัทร พุม่พวง

53 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สทุธฉัินท์ ราษัย

54 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ภดูศิ แซอ่ึ๊ง

55 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก อลนิ อนิทรพ์ุม่

56 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก รนิรดา กศุลทพิยเ์จรญิ

57 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ลกัษิกา กันมนิ

58 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ฐติพิร ประพาล

59 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก นันทน์ภัส วงัหนิ

60 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ณรงคฤ์ทธิ์ พนิผอ่ง
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คณะบรหิารธุรกจิ

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ
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61 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก พรนภัส สงัขข์าว

62 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก อชริญา อ า่เอีย่ม

63 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ธรีกานต์ ชมศรี

64 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กฤษกร นยิมดี

65 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ภรูี เอีย่มพระอนิทร์

66 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก โศจรัิตน์ รัตนโชติ

67 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก รตมิา สกลุรักษา

68 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก นันทกิานต์ กจิปาน

69 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สกุัญญา แสงกระจา่ง

70 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก มณีจันทร์ มณีทรัพย์

71 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก วภิาวี ทางเรอื

72 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สริยิากร ธนาภรณ์

73 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ชมชนก เขาจารยี์

74 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ตณิณภพ ป่ินเนตร

75 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สพัุตรา เตรยีมตัง้

76 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ธัญญธร บ ารงุพันธุ์

77 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ณัชชา ขนุไกรประเสรฐิ

78 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก วรวฒุิ เข็มทอง

79 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก อทิธพิล วรรณศริิ

80 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ภาณุมาศ วบิลูยศ์กัดิส์กลุ

81 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก อานนท์ เย็นอยู่

82 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กนกภรณ์ เนือ่งวงษ์

83 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สวิะ หรบรรณ์

84 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก สนุานันท์ ปานชาลี

85 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก กฤตกิา พรรณขาม

86 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก อรสิรา จ ารัสไว

87 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก ปนัดดา ก าเนดิอนิทร์

88 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีภ่าคตะวนัออก นาวพีร กลุโชติ

89 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนพล สวสัดมีงคล

90 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรีฎา นลิผาย

91 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พฤฒรัิตน์ ชยัถริสกลุ

92 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธันวา จงเกษกรณ์

93 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กฤษฎา เทยีนทอง

94 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รัชชานนท์ ศริฤิกษ์

95 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรโุณชา อตุตะมะวริยิะ

96 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกรส เหมสริโิรจน์

97 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัญชสิา เอีย่มเงนิ

98 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริะวฒัน์ บญุวงค์

99 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปรชีญา เมอืงแกว้

100 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นามบญุ จันทรานันท์

101 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรรณวษิา ชงิชม

102 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนาภร แกว้พนาสนิ

103 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนชติ ดวงจติร

104 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนธรณ์ คชสร

105 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตนัินท์ เงนิบคุคล

106 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศภุนดิา สวุถิี

107 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกพร รอดวนิจิ

108 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กติตพัิฒน์ บญุทัน

109 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กัลยา ประเทศ

110 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กนกวรรณ เกอืบกาศ

111 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มรกต แอบสมตวั

112 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รจุรีา ค าวงั

113 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จฑุามาศ นาคสงิห์

114 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ปานไพลนิ ทนิภู

115 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธวชัชยั ควรสมคบ

116 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรมน ผลออ่น

117 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อรัุสยา บญุทว้ม

118 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ลลติภัทร พรหมฉมิ

119 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี โยษิตา อักษร

120 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ณฐนิี แยม้โสพศิ



คณะบรหิารธุรกจิ

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

121 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี กรภัทร พุม่เทศ

122 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี จดิาภา ช านาญ

123 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี ธรีโชติ มานพค า

124 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี วชัชริาภรณ์ ดวงโทลา

125 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี สรวชิญ์ อุน่ค า

126 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NETเพือ่กระจายโอกาสส าหรับผูเ้รยีนดี นงนภัส พงษ์แกว้

127 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนGAT/PAT ปารวิฒัน์ ถอืทอง

128 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สวุรรณภมูิ บญุชู

129 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พรพมิล กอ้นทอง

130 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อารยา เจรญิประโยชน์

131 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วรีะยทุธ เชีย่วชกูลุ

132 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ญาศณีิ ขนัแกว้

133 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ภบูดี แสนสบาย

134 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง นัจมยี์ สามารถ

135 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณัฐวรา โรจนนาวนิ

136 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สดุารัตน์ ระยับศรี

137 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สมติา พษินอก

138 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ธัญญลกัษณ์ บญุยิง่

139 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วรนันดา สบืป่วน

140 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สวุนันท์ วรรณศริิ

141 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วชริญาณ์ เกดิมงคล

142 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พรีพัฒน์ ภมูผิล

143 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วายเุทพ ชมถนอม

144 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง นรพล จติรจนิดา

145 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สพุชิชา แสงทอง

146 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วลญัชช์ยา บญุโต

147 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง มทุติา รัตนถติะกลุ

148 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อนุชญา บญุถงึ

149 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สทุธดิา ขอบชติ

150 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ชวลับรู เจรญิประโยชน์

151 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง แพรพลอย อบุลประเสรฐิ

152 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง เพ็ญนภา สวา่งแจง้

153 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง กัญญาภัค เพ็ญยะกลุ

154 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วรัญญา ปะนามะ

155 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง นพลคั มณีนลิ

156 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณัชญาภรณ์ เพ็ชรโยธา

157 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง บรูพา กรงทอง

158 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อรจริา นลิประดษิฐ์

159 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง รัฐธรรมนูญ สขุรักษา

160 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง วชัรพงศ์ วเิวกแวว่

161 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณัฐมน บวัผัด

162 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง เจษฎา รุง่เรอืง

163 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ศภุรัตน์ สทิธสิารกิาร

164 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณดรงค์ วเิศษการ

165 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พฒุนิาท เบ็ญจา

166 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง กัณฐกิา ประสานไทย

167 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง กติตธิัช เหมะชยางกรู

168 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พลวฒัน์ นาทอง

169 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง อาทติยา สงวนศลิป์

170 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ภัทรพล ฤกษ์เวยีง

171 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ปัณฑติา เขยีวกระจา่ง

172 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สภุวทัน์ จันทรอ์ า่

173 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ณัชพล แกว้ทอง

174 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พรพรรณราย ค าบรบิรูณ์

175 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ผาภมูิ พรหมพร

176 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ปัณณภรณ์ จนิดารัตน์

177 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง พชรวรรณ เก็จมะยรู

178 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ปวญิญา มะโนรัตน์

179 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง จริะวฒัน์ ทองเทพ

180 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ชลดา อัคธรรม



คณะบรหิารธุรกจิ

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื

181 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง รัตนชาติ ศรสีนุาครัว

182 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง นภัสกร ปั้นสนิ

183 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง เบญญาภา ชไูว

184 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ธนภรณ์ สารกีจิ

185 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง กมลวลัย์ จันทรพทัิกษ์

186 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง สวุชิญา ทมิแสน

187 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง นัทชา ชวูงษ์

188 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์ โครงการโควตาพืน้ทีจั่งหวดัระยอง ธารารนิ กลิน่ดษิฐ



วทิยาลยันานาชาติ

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี กฤษฎิช์ยั ลลีาพจนส์กลุ

2 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี นภัสสร ฉมิออ่ง

3 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี พมิพษิ์รา เพไทย

4 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี ณฐอร ชืน่เจรญิ

5 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี รนิรดา ตน้วงษ์

6 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี สราลวีลัย์ มุง่ดี

7 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี ภัทรส์รรพพ์ร เรอืงข า

8 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี ธรรพกมล มกุดาวรกรกลุ

9 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี ณัฐธยาน์ จ าเรญิทวทีรัพย์

10 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี คณุานนต์ เลีย่มสกลุ

11 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการโควตาเรยีนดี ยศวดฐี์ โจมสวา่ง

12 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NET/GAT/PAT/9วชิาสามัญวทิยาลัยนานาชาติ พลภัทร ศริไิกรวฒันาวงศ์

13 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NET/GAT/PAT/9วชิาสามัญวทิยาลัยนานาชาติ พัฒนน์รี เผือ่นพทัิกษ์

14 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NET/GAT/PAT/9วชิาสามัญวทิยาลัยนานาชาติ พฒุพิงศ์ จรุณพฤกษ์

15 สาขาวชิาการคา้ระหวา่งประเทศและธรุกจิโลจสิตกิส์ โครงการรับตรงใชค้ะแนนO-NET/GAT/PAT/9วชิาสามัญวทิยาลัยนานาชาติ ญาณศิา ง่ันบญุศรี

รายชือ่นกัศกึษาทีย่นืยนัสทิธิ ์Clearing House รอบที ่2 ปีการศกึษา 2564

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื



คณะพฒันาธุรกจิและอตุสาหกรรม

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรเมธ เอือ้งพลูสวสัดิ์

2 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นรบดี กลา่วเกลีย้ง

3 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มทนาลยั ชมชืน่

4 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธติวิฒุ ิ ปิตกิลุธรรม

5 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฐานดิา พทุธพิร

6 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนาธร ศรโีกศยั

7 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ภรูณัิฐ ทนิบตุร

8 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธาวนิ แขเพ็ญ

9 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) โซไรดา เจะสา

10 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กาญจนา โพนะทา

11 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) รนิรดา จา่บญุ

12 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สงิหนาท ดอกไมท้อง

13 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธมลวรรณ พรหมมา

14 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) มรัินตี หมืน่จ านงค์

15 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรรษพร จังสน่ันไพศาล

16 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อธชิา ศรพีลบั

17 สาขาวชิาการบรหิารอตุสาหกรรมการผลติและบรกิาร โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เทยีนหอม เสง้ประถม

18 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) กรกฤช นยิมรัตน์

19 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทพิยน์ภา หาญพริยิะสกลุชยั

20 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) พรีะณัฐ วทิวสัชยัวงษ์

21 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เพ็ญพพัิฒน์ ประพฤตงิาม

22 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) เบญจมาศ แกว้หลา้

23 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นติกิร ชปัูญญา

24 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สารศิา ตลกุไธสง

25 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วรันธร มหีวา่ง

26 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ณัฐจริา เงนิเล็ก

27 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ฉัตรบดนิทร์ สพุรรณเสตถ์

28 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธวลัรัตน์ ทองปัญญา

29 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) อัจฉรยีา หงสว์รทิธิธ์ร

30 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ธนกร นฤมลสริิ

31 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) วนดิา แพง่รักษ์

32 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) จริาวรรณ สรรพกจิเจรญิ

33 สาขาวชิาการพัฒนาธรุกจิอตุสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สาวณีิ แกว้ฤทธิ์
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คณะบรหิารธุรกจิและอตุสาหกรรมบรกิาร

ล าดบั สาขาวชิา โครงการ ชือ่ สกลุ

1 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและการคา้ โครงการโควตาพืน้ที่ ธรีพงศ์ เปลีย่นเจรญิ

2 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและการคา้ โครงการโควตาพืน้ที่ เบญจพร ซอเซน็

3 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและการคา้ โครงการโควตาพืน้ที่ ไอลดา รักสงบ

4 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและการคา้ โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ทศม รัฐพทัิกษ์สนัติ

5 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและการคา้ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย จฑุามาศ ลมิป์วลิาศ

6 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและการคา้ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย วภิาวี คณูแสง

7 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและการคา้ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย พชิญาภา ชุม่เจรญิ

8 สาขาวชิาบรหิารธรุกจิอตุสาหกรรมและการคา้ โครงการโควตาโรงเรยีนเครอืขา่ย ภญิญดา หนุนภักดี

9 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเทีย่วและโรงแรม โครงการโควตาพืน้ที่ ณชิารัศม์ เมธตีนัตพิงศ์

10 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเทีย่วและโรงแรม โครงการโควตาพืน้ที่ ปาณสิรา ฤทธิส์วุรรณา

11 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเทีย่วและโรงแรม โครงการโควตาพืน้ที่ สพุรรณกิาร์ ศรสีขุ

12 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเทีย่วและโรงแรม โครงการโควตาพืน้ที่ อรโุณทัย พรหมเหลอืง

13 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเทีย่วและโรงแรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) สชุานารถ สนิเวช

14 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเทีย่วและโรงแรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) ศศลกัษณ์ โคมกระจา่ง

15 สาขาวชิาการจัดการทอ่งเทีย่วและโรงแรม โครงการรับตรงสอบขอ้เขยีน(เฉพาะวฒุมิ.3ม.6ปวช.และปวส.) นัธทวฒัน์ วรวตัร
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