
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ  

ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566  
ระดับปรญิญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ป ี

 --------------------------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษา 

โดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/
ปริญญาตรี 5 ปี ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัยและขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 
 1. วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ดูก าหนดการที่คณะ/วิทยาลัยจะประกาศให้ทราบ อาทิ วันปฐมนิเทศ 
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือในการฝึก และค่าถ่ายรูป
เครื่องแบบนักศึกษา ที่ www.admission.kmutnb.ac.th 

 2. ผู้ผ่านการคัดเลือก ยังไม่ถือว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ จนกว่าจะได้ด าเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ (Clearing House) โดยมหาวิทยาลัย
จะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ปฏิบัติดังนี้  
        2.1 ลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 66 ของ ทปอ. เพื่อยืนยันตัวตนและใช้ในการยืนยันสิทธิ์ 
เข้ามหาวิทยาลัย ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
         2.2 เข้าระบบส าหรับยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 - 
วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com   
   **หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก าหนดหรือไม่ด าเนินการใด ๆ จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้** 
        2.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2.2 สามารถตรวจดูรายชื่อ 
ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ https://www.admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566  
       2.4. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบช าระเงินนักศึกษาใหม่ ที่เว็บไซต์ 
http://newstudent.kmutnb.ac.th/Student/StudentLogin ระหว่างวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566 - วันอังคารที่ 
16 พฤษภาคม 2566 เพื่อพิมพ์ใบแจ้งการช าระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ แล้วน าไปช าระเงินที่ธนาคาร ทั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จ
การศึกษาจากสถาบันเดิม ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้
เป็นกรณีไป    

        2.5 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบ Clearing-House แล้ว สมาคมที่ประชุมอธิการบดี 
แห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อตัดสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบัน 
อุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2566 ในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอสงวนสิทธิ์ 
ที่จะไม่พิจารณาด าเนินการยกเลิกรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ดังกล่าว หากไม่ยืนยันสิทธิ์หรือด าเนินการใด ๆ ในช่วงเวลา
ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและ
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ จากคณะและ
มหาวิทยาลัยไม่ได้ 

/3. วันเสาร.์.. 
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 3. วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครอง 
มาพร้อมกันที่หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กรุงเทพมหานคร เพื่อมารายงานตัวเข้ารับการปฐมนิเทศในส่วนของกองกิจการนักศึกษา 

ผู้เข้ารับการปฐมนิเทศต้องแตง่กายให้สุภาพเรียบร้อย โดย 
     - ผู้ชาย แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง 

กางเกงสีด าหรือสีกรมท่า (ห้ามสวมกางเกงยีนส์โดยเด็ดขาด) ตัดผมสั้นทรงสุภาพ (รองทรง) สวมถุงเท้าและรองเท้า 
หุ้มส้นสีด าไม่มีลวดลาย 

     - ผู้หญิง แต่งกายเครื่องแบบนักศึกษาของสถานศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ หรือสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวเกลี้ยง 
กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า และรองเท้าหุ้มส้นสีด า 

 
 

 
 4. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องส าเร็จการศึกษาในสาขา วิชา 
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถ้านักศึกษา 
ที่สอบคัดเลือกได้ขาดคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษาทันที แม้จะขึ้น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว ก็ตาม  

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

 
               ประกาศ  ณ  วันที่ กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 

           
               (ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี) 

      รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
      ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้านักศึกษาไม่มาด าเนินการใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
มหาวิทยาลัยจะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ ไม่ได ้
 



บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกโครงการรับนักศึกษาผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬาและศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2566 

ระดับปริญญาตรี 4 ปี/ปริญญาตรี 5 ปี

ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา
1 นาย ธีเดช กันโอภาส วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
2 นาย วีรพัฒน์ ฉัตรพิริยกุล วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) E-Sport
3 นาย ธนวัฒน์ สองสร วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เรือพาย
4 นาย ธนบดี สุคนธศิริพร วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ซอฟท์บอล
5 นาย นนทกร จันภักดี วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) แบดมินตัน
6 นาย สิรภัทร์ รักความสุข วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) กรีฑา
7 นางสาว อภิญญา มูลสาร วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
8 นางสาว ณัฐฐา โยควัด วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) วอลเลย์บอล
9 นาย ศราวิน อภินทนาพงศ์ วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ว่ายน ้า
10 นางสาว ญาณิศา ทรงกูล วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
11 นางสาว วาราดา บุญสิทธ์ิ วิศวกรรมเคร่ืองกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
12 นาย รัฐนันท์ เสนาลา วิศวกรรมเคร่ืองกล (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
13 นาย ศรีธนนชัย ขวัญเมือง วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กลอง)
14 นาย ภูมิสิริ จันทร์อิน วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เรือพาย
15 นาย ชญานนท์ กุลวิภัชวัฒนา วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทเบิลเทนนิส
16 นาย วิภู เย็นวัฒนา วิศวกรรมการบินและอวกาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) รักบี ฟุตบอล
17 นาย คณิสร เอกคม วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) กอล์ฟ
18 นาย นภัทร วิสุทธวาณิช วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทเบิลเทนนิส
19 นาย ชัยภัทร เอกคม วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก้าลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) กอล์ฟ
20 นาย กฤตยชญ์ เจริญมี วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ยูยิตสู
21 นาย จิราวุธ พาชอบ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ว่ายน ้า
22 นาย ณพวิทย์ เพ็งอ้น วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
23 นางสาว ปรียาวดี อิศรภักดี วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
24 นาย กวีวัธน์ กวินกิตติพงศ์ วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
25 นาย ศุภวิชญ์ วรรณสิน วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
26 นาย ศุภณัฐ จันทรกานตานนท์ วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทเบิลเทนนิส
27 นาย กัณตพนธ์ นกทอง วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟันดาบ (ดาบสากล)
28 นาย สหรัฐ ชิดสูงเนิน วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
29 นาย ปัญกร สุวรรณโชติ วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ว่ายน ้า
30 นาย สุเมธ วัฒนมะโน วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
31 นาย ณัฐนนท์ วัฒนะ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) รักบี ฟุตบอล
32 นางสาว พรชิตา ข้ามะณี วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล
33 นางสาว ณัชยา สาข้า วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
34 นางสาว จริยาภรณ์ อภิธารสกุลศิริ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล
35 นาย ชลการ มูลไทย วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) รักบี ฟุตบอล
36 นางสาว ปทิตตา ตาลตา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
37 นางสาว ลักษิกา ไวยลาภา วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
38 นางสาว พลอยนรี ถนอมทรัพย์ วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เปตอง
39 นาย อภิมงคล คามาดะ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน นักดนตรีสากล/ไทยสากล (กีตาร์)
40 นาย ณัฐชานนท์ เพชรกลึง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน บาสเกตบอล
41 นาย สรวิชญ์ สุทธิโชติ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทควันโด
42 นางสาว ณัฐณิชา เรือนเพ็ชร์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) กรีฑา
43 นาย ตรงภัทร์ พวงพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก้าลังและระบบควบคุม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) มวยสากลสมัครเล่น
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ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา
44 นาย ณัฐภูมิ สนธิพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก้าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักดนตรีสากล/ไทยสากล (เบส)
45 นาย พุฒิพันธ์ สัญกูล วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักร้องเพลงลูกทุ่ง
46 นาย ณัฐธเนศ ช่วงฉ้่า วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
47 นาย ธนวัฒน์ วิถี วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
48 นาย ณภัทร ดีน ้าจืด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
49 นาย นเรนทร์ฤทธ์ิ เชิดชัยทวีพงษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (สร้างเคร่ืองจักรกล) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ยิงปืน
50 นาย บดี จงเพียร เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
51 นาย จูฬเทพ กิจจา เทคโนโลยีวิศวกรรมการท้าความเย็นและปรับอากาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
52 นาย เขต หนองภักดี เทคโนโลยีวิศวกรรมการท้าความเย็นและปรับอากาศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
53 นาย แทนไท อัมระปาล เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
54 นาย รัชพล ทับทวี เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
55 นาย วรกานต์ ตรีเดช เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทควันโด
56 นาย ธีระพัฒน์ ทองมาก เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ยูโด
57 นาย ทัศไนย ศูนย์ศร เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
58 นางสาว สกลศุภา อรชร เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทเบิลเทนนิส
59 นาย วีรภัทร นกฉลาด เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทควันโด
60 นาย กันตินันท์ ปานเนือง วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักร้องเพลงลูกทุ่ง
61 นาย บูรพทิตย์ บูรสิทธิกูล วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) วอลเลย์บอล
62 นาย อินทรัตน์ ภู่สะอาด วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ยูโด
63 นาย ณัฐชนน ภระมรทัต การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
64 นาย สุวิจักขณ์ หวังกิจไพศาล การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) E-Sport
65 นาย ปัณณวิชญ์ ไวฉลาด การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
66 นางสาว อรอุมา ดอกพิกุล เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักดนตรีลูกทุ่ง/ไทยสากล (ทรัมเป็ต)
67 นาย ณัฐวุฒิ นันนวล เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
68 นาย รฐนนท์ พินิจ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เปตอง
69 นาย ธีระดิษฐ์ คนซ่ือ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) แบดมินตัน
70 นาย ชุติพัทธ์ หอมสะอาด เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ว่ายน ้า
71 นาย ณัฐชนน เมฆกวี เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดฯ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
72 นาย จัสติน อ่อนหวาน เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ยูยิตสู
73 นาย ธราธิป ระโหฐาน เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ้ารุงอากาศยาน แบดมินตัน
74 นาย ชนะโชค อนุชัยกิจธรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ้ารุงอากาศยาน ฟุตซอล
75 นาย ธนบดี ไชยลังการ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง (วิศวกรรมควบคุม) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทนนิส
76 นางสาว ปุนญิสา ค้าอาจ เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก้าลัง (วิศวกรรมควบคุม) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ยิงปืน
77 นาย พัศวุฒิ อันทะผลา เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
78 นางสาว เเพรกิติญา เจริญศรี เทคโนโลยีชีวภาพ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) หมากกระดาน
79 นางสาว พลอยชมพู โสตะบรรณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม ว่ายน ้า
80 นาย วีระพงศ์ รุณจัตตุ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) แบดมินตัน
81 นาย โชคชัย มูลสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) วอลเลย์บอล
82 นางสาว บุษยา ต๊ันสมบูรณ์ ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
83 นางสาว สุภัคจิรา ส่องสว่าง ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ยูโด
84 นาย กิตติกร สีน ้าเงิน ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
85 นาย จุฑาวัชร บุษษะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักดนตรีลูกทุ่ง (แซกโซโฟน)
86 นาย พีรพัฒน์ พันธ์ุดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ว่ายน ้า
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ล าดับท่ี ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ นามสกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา
87 นาย อภิรักษ์ ประศาสน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
88 นาย วิชญ ตั งธนทรัพย์ สถิติประยุกต์ส้าหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ว่ายน ้า
89 นางสาว พิมพ์ลดา สุพัฒน์อาภรณ์ สถิติธุรกิจและการประกันภัย (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
90 นาย จิตบุณย์ สายวายุกุล คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)
91 นาย ชนสิทธ์ิ มาประเสริฐ คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
92 นางสาว ปภาดา พรรณธรรม วิศวกรรมชีวการแพทย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักร้องเพลงลูกทุ่ง
93 นางสาว ปิยาพัชร อ่วมด้วง วิศวกรรมชีวการแพทย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
94 นาย เจตณัฐ จีระประพจน์ วิศวกรรมชีวการแพทย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) รักบี ฟุตบอล
95 นางสาว คณภรณ์ กอไพบูลย์กิจ วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) แบดมินตัน
96 นาย วิวรรธน์ กาญจนประทุม เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม  (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ว่ายน ้า
97 นางสาว กิตติยา จิรนนท์วงศ์ ออกแบบภายใน (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
98 นาย พีรณัฐ สุภีกิจ ออกแบบภายใน (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทควันโด
99 นาย ปรเมษฐ์ นฤพาน ออกแบบภายใน (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
100 นางสาว ณิชาภัทร เภาพาน ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล
101 นาย ชัยอนันต์ พิลาวุฒิ ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
102 นาย ภัทริฉัตร ศิริรักษ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
103 นาย กิตติภูมิ พูลประกอบ ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
104 นางสาว ธัญจิรา สุภาพรรณ ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
105 นาย ณัฐนันท์ นาคสวัสด์ิ ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บาสเกตบอล
106 นาย ฉัตรมงคล เตชะธรรมพงศ์ ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
107 นางสาว อุรัสยา อุโฆษจันทร์ สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
108 นางสาว ปภาวี เขียวอ่อน สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
109 นาย นันทวัฒน์ เพ่งกิจ สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บริดจ์
110 นางสาว นันท์นภัส ธีรวัฒน์ การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ซอฟท์บอล
111 นาย กิฤตภาส เอ่ียมใหญ่ การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
112 นาย อนุภาพ ช้างเผือก การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
113 นางสาว พรรณพร ใจเฟือย การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล
114 นาย พชรดล ลังคะวงษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล ลีลาศ
115 นางสาว ณัฏฐ์พัชร์ ขจรปรีชาชัย เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ นักดนตรีไทย (ฆ้องวงใหญ่)
116 นางสาว โศภิษฐ์ บุญทัย การบัญชี บาสเกตบอล
117 นางสาว สุทธิดา สุทธิสาร การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
118 นางสาว แพรวพรรณ สุริโย การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)
119 นาย เสฏฐวุฒิ ศิริจินดาพัชร์ การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
120 นาย รัชชานนท์ ไวยเนตร การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
121 นาย เดชาพล นิลฉาย การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) บริดจ์
122 นาย ณภัทร แควน้อย การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทควันโด
123 นาย กวิน รัตนพงษ์ไชย การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
124 นาย รามิล ศรีตองอ่อน การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
125 นาย เขมณัฐ โสตรโยม การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตบอล
126 นาย พงศ์ธร ลัคนาโฆษิต การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) เทเบิลเทนนิส
127 นาย จริน นนทจิตต์ การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) ฟุตซอล




