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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  

(หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)  
ประจ าปีการศึกษา 2562 

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

ผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ประจ าปีการศึกษา 
2562  โดยก าหนดสอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562  ตรวจสอบสถานที่สอบ 
จากประกาศตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย  และขอให้ผู้มีรายชื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 
           1.  ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/วัตกรรม  
หรือสิ่งประดิษฐ์) ต้องน าหลักฐานแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ท าการสอบสัมภาษณ์ความสามารถ
ดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ดังนี้ 
                1.1  ใบหลักฐานแสดงการสมัคร 
                1.2  บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการ โดยต้องมีรูปผู้สมัครและ 
เลขประจ าตัวประชาชนปรากฏอยู่ในบัตรนั้น ฉบับจริง พร้อมส าเนาที่ผู้สมัครลงนามรับรองส าเนาถูกต้องด้วยตนเอง 1 ชุด 
               1.3  ส าเนาหลักฐานการศึกษา  

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

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

 
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE) 

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

- คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ทุกสาขาวิชา 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทุกสาขาวิชา 
- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง   

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

ปริญญาตรีเทียบโอน 3 ปี 
- วิศวกรรมศาสตร์ 

 
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (InSE-R) 

 

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

หมายเหตุ   เอกสารในข้อ 1.2 - 1.6  ให้ผู้สมัครจัดเย็บเป็น 1 ชุด และส่งให้กับกรรมการในวันสอบสัมภาษณ์   

                     ประกาศ ณ วันที่   17   ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.วิไล   รังสาดทอง) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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สถานที่ทดสอบทักษะ 
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  

(หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)  
 ประจ าปีการศึกษา 2562  

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

คณะ/วิทยาลัย 
วัน/เวลา 

สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
     ▪ ด้านหุ่นยนต์ 
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 

2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ห้อง EAT32 ชั้น 3  อาคารปฏิบัติการรวม   
ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
มจพ.วิทยาเขตระยอง 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
     ▪ ด้านหุ่นยนต์ 
    ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 

2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ  ชั้น  6   
อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
มจพ.กรุงเทพมหานคร 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
     ▪ ด้านหุ่นยนต ์
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 

2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ห้อง 81-511, 81-514 - 81-515 
อาคาร 81 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มจพ.กรุงเทพมหานคร 

คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
     ▪ ด้านหุ่นยนต์ 
    ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 

2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
อาคาร 41 ชั้น 4  
ห้อง  Crystal Symphony 
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 
มจพ.กรุงเทพมหานคร 

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 

2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ห้อง 307 ชั้น 3  
อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มจพ.ปราจีนบุรี 
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คณะ/วิทยาลัย 
วัน/เวลา 

สอบสัมภาษณ์ 
สถานที่สอบสัมภาษณ์ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
     ▪ ด้านหุ่นยนต ์
     ▪ ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 

2562 
เวลา 09.00 น.  

เป็นต้นไป 

 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ปวช. (โครงการปกติ)   
ห้องสอบสัมภาษณ์ 90-501  
ห้องรอสอบสัมภาษณ์ 90-502 
อาคารโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ไทย - เยอรมัน (ตึก 90)  
มจพ.กรุงเทพมหานคร 
ปวช (โครงการพิเศษ English 
Program) 
ห้องสอบสัมภาษณ์ 90-509  
ห้องรอสอบสัมภาษณ์ 90-508 
อาคารโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 
ไทย - เยอรมัน (ตึก 90)  
มจพ.กรุงเทพมหานคร 
ระดับปริญญาตรี    
ห้องสอบสัมภาษณ์ 63-414  
ห้องรอสอบสัมภาษณ์ 63-410 
อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มจพ. กรุงเทพมหานคร 

 
 
 

 
 



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทนวัตกรรมหรือสิงประดิษฐ์: นวัตกรรมหรือสิงประดิษฐ์

สถานทีทดสอบทักษะ: ดูสถานทีสอบจากประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯ และสอบสัมภาษณ์-นําเสนอผลงาน วันที 5 
มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ดูจากประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที 17 ธันวาคม 2561

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1200030-3 9-1300036 เด็กชาย ธนกฤต เหล่าทวีคุณ

2 1200035-2 7-1300037 เด็กหญิง สุพิชญา การุณ

3 1200031-1 6-1300047 เด็กชาย พรเจริญ จันทร์แก้ว

4 1200033-7 8-1300051 นาย ชนาธิป ยอดเขือง

5 1200034-5 6-1300052 นางสาว จิดาภา ธูปาดิลก

6 1200032-9 4-1300053 นาย กฤตพล เหรียญประยูร

7 1200036-0 9-1300055 นาย ธรรมรักษ์ โสดารักษ์

8 1200028-7 7-1300056 เด็กหญิง วรชิสา บุญเลิศ

9 1200029-5 5-1300062 นาย อธิชา เล็กสรรเสริญ

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

10 2200318-0 9-2300002 นางสาว วีรยา หวังพัฒนศิริกุล

11 2200346-1 2-2300005 นางสาว พิดาวรรณ์ ชัยสงคราม

12 2200315-6 8-2300012 นาย อภิศิลป์ อังโชติพันธุ์

13 2200308-1 7-2300022 นางสาว สุภนิดา พลอยคํา

14 2200311-5 2-2300034 นางสาว วิลาสิณี พร้าก้อน

15 2200321-4 7-2300060 นาย จักรพรรดิ สุระสุข

16 2200353-7 1-2300063 นาย นัฐวุฒิ จอมคําสิงห์

17 2200354-5 2-2300067 นางสาว ปาลิดา ลิมตระกูล

18 2200339-6 0-2300073 นาย วิทวัฒน์ พุดพันธ์

19 2200344-6 5-2300075 นางสาว ฐิตาภา อาจคงหาญ

20 2200334-7 2-2300086 นาย สหัสวรรษ กันภัย

21 2200345-3 2-2300091 นาย ภูชิสส์ ใจผ่อง

22 2200330-5 9-2300097 นาย กฤติน พัฒนาภรณ์

23 2200351-1 4-2300108 นาย ชัชเวท ทองคําน้อย

24 2200342-0 9-2300120 นางสาว นภัสสร โฮมจัตุรัส

25 2200348-7 8-2300130 นางสาว พลอยไพลิน บริบูรณ์

26 2200349-5 9-2300139 นางสาว ชญานิษฐ์ ไกรนรา

27 2200332-1 6-2300145 นาย ปารมี ปฐมชัยวัฒน์

28 2200327-1 8-2300149 นาย ศุภโชค กลับสติ

29 2200314-9 3-2300161 นางสาว กุลิสรา ตาชูชาติ

30 2200317-2 9-2300163 นาย ศุภพร กลับกลายดี

31 2200337-0 3-2300175 นาย ไชยะ ศรีเมฆ

32 2200356-0 9-2300177 นาย สุรพศ คงแจ้ง

33 2200309-9 9-2300182 นาย ณัฐพงศ์ คงเรือง

34 2200336-2 2-2300185 นางสาว นิชานันท์ เจริญเวโรจน์กุล

35 2200326-3 2-2300190 นาย อนุชา สวนทรัพย์



36 2200331-3 0-2300209 นาย กฤศยศ จังอภิภูธนา

37 2200310-7 8-2300210 นางสาว ณัฐณิชา สันเทพ

38 2200316-4 7-2300215 นาย ภูวดล สําราญจิตร

39 2200341-2 1-2300223 นาย ชินดนัย โสรบุตร

40 2200355-2 3-2300236 นาย ณัฐวุฒิ วงค์กฏ

41 2200323-0 1-2300242 นาย มนต์รัก ศรีบุญไทย

42 2200319-8 3-2300255 นาย ชยุตพล วรพิพัฒนกุล

43 2200312-3 3-2300260 นาย ชัชวาลย์ มันยืน

44 2200328-9 3-2300279 นาย Tanawin Siriwan

45 2200343-8 1-2300280 นาย ศุภณัฐ จันทร์เกิด

46 2200325-5 5-2300283 นาย ธีรภัทร์ แดงด้วง

47 2200329-7 3-2300298 นางสาว อทิตยา การสมชน

48 2200335-4 4-2300306 นาย รัชชานนท์ เรียบร้อย

49 2200322-2 5-2300320 นาย กฤษณะ บ่ายเจริญ

50 2200324-8 5-2300339 นาย ชาคริต ดอนชัย

51 2200347-9 1-2300355 นาย กรดนัย วงษ์ปัญญา

52 2200333-9 3-2300359 นาย ณัฐวีร์ สุวรรณสันต์

53 2200338-8 0-2300365 นางสาว พัฒนศญา พรมบัง

54 2200340-4 6-2300372 นาย รัชฌานนท์ สถิตย์ภูมิ

55 2200352-9 4-2300373 นาย ปวเรศ จรูญโรจน์ ณ อยุธยา

56 2200320-6 1-2300402 นางสาว มทุรส กีรติวิทยากร

57 2200350-3 9-2300403 นาย ณัฏฐ์ศกร เลียงสอน

58 2200313-1 7-2300404 นางสาว กันติชา ชัยโกศล

ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

59 3200008-5 9-3300001 นาย ปฐพงศ์ พูลเกษม

60 3200007-7 7-3300002 นาย ธีรดนย์ วิศาลนิตย์

61 3200004-4 0-3300005 นาย วิทวัส วรรณรังษี

62 3200009-3 2-3300009 นาย ยศนันท์ ชินารักษ์

63 3200005-1 0-3300010 นางสาว พนัชกร อ่อนไหว

64 3200010-1 4-3300013 นาย จิรายุ ยุกวนิช

65 3200006-9 3-3300018 นาย ปริญญา คําพานุตย์



บัญชีรายชือแนบท้ายประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบโครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2562

ประเภทหุ่นยนต์: หุ่นยนต์

สถานทีทดสอบทักษะ: ดูสถานทีสอบจากประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบฯ และสอบสัมภาษณ์-นําเสนอผลงาน วันที 5 
มกราคม 2562 เวลา 9.00 น.

สถานทีนัดหมาย: ดูจากประกาศรายชือผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์วันที 17 ธันวาคม 2561

ลําดับที เลขทีสมัคร เลขทีนังสอบ ชือ-นามสกุล

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1 1300054-2 0-1400002 เด็กชาย พาทัส แจ่มใจ

2 1300060-9 8-1400003 เด็กหญิง กรชนก บุญยืน

3 1300058-3 6-1400004 เด็กชาย พงษภัทร์ หลักรอด

4 1300040-1 3-1400005 เด็กชาย ธนโชติ ฐิติธนานุกิจ

5 1300052-6 1-1400006 เด็กชาย วุฒิภัทร อินทร์ทองคํา

6 1300041-9 7-1400008 เด็กชาย วรท เรศมณเฑียร

7 1300037-7 5-1400009 นาย ณัฐพล สุขวรรณ

8 1300050-0 3-1400010 นาย อนันดา ใจสุข

9 1300039-3 1-1400011 เด็กชาย ชนะชัย ฉิมแฉล่ม

10 1300056-7 9-1400012 นางสาว รัตนา นําพุรุ่งเรือง

11 1300042-7 2-1400015 เด็กชาย ทัศน์หทัย เพชรจรัส

12 1300038-5 8-1400017 นางสาว ดลพร ทองแก้ว

13 1300051-8 4-1400019 นาย คุณาทิศ กิจประสงค์

14 1300045-0 4-1400024 นาย ณรงค์ศักดิ บุญวุฒิ

15 1300059-1 1-1400025 เด็กชาย จูนซู คิม

16 1300053-4 7-1400027 เด็กชาย ณัฐดนัย ขันนาค

17 1300048-4 3-1400029 เด็กชาย ติณณภพ สิงห์ทอง

18 1300049-2 1-1400030 เด็กชาย วรินทร มากท้วม

19 1300062-5 5-1400033 นาย เทพทัต ศิริวัฒน์

20 1300055-9 3-1400034 เด็กชาย ตราตา เลาหะพฤฒิสาร

21 1300044-3 4-1400038 เด็กชาย กิตติภพ พันธะชาติ

22 1300061-7 2-1400039 เด็กชาย ภูมิภัทร พรพนารัตน์

23 1300043-5 4-1400043 นาย จงพิชิต ชิตสุข

24 1300057-5 2-1400058 นาย ฐกร วารัมย์

25 1300047-6 8-1400060 เด็กหญิง ณัฐฎี วุฒิเกตุ

26 1300046-8 6-1400061 นางสาว สุกัลฑา คล้ายมาก

ปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

27 2300402-1 6-2400017 นาย เทิดหทัย ศรีไชยเจริญวงศ์

28 2300382-5 7-2400026 นางสาว พิชญาภา สุวรรณกูล

29 2300393-2 5-2400027 นาย กรวิชญ์ มีศิริ

30 2300377-5 5-2400032 นางสาว รภัสสา รุ่งโรจน์วิริยจิต

31 2300371-8 8-2400035 นางสาว สโรชา ตะราษี

32 2300399-9 8-2400040 นาย อุดมศักดิ สัญญเขือน

33 2300392-4 0-2400077 นางสาว ศุภนิดา รุ่งคูหา

34 2300357-7 4-2400080 นาย ศุภกฤต ศรีไสว

35 2300364-3 7-2400093 นาย ธนภัทร์ เส็งคําปาน



36 2300358-5 2-2400095 นาย กษิภณ นิธิธนาภัค

37 2300401-3 0-2400100 นาย ธนดล สุพรรณโน

38 2300387-4 2-2400123 นาย ปัญณคม เทิบจันทึก

39 2300391-6 3-2400127 นาย กฤษฏิ ขาวนุ่น

40 2300408-8 9-2400129 นาย นที บุตตะวงษ์

41 2300383-3 6-2400135 นาย ชวนากร ชายศรี

42 2300390-8 5-2400169 นางสาว วิรัญชนา อุตแก้ว

43 2300398-1 2-2400180 นาย กฤติธี สมบัติศรี

44 2300361-9 6-2400183 นาย ปฏิภาณ ทะเเรรรัมย์

45 2300378-3 4-2400184 นาย ธนิสร ดีนาน

46 2300394-0 5-2400188 นาย ณัฐพงษ์ ไชยงาม

47 2300363-5 5-2400193 นาย ธีรพงษ์ ทะนนไชย

48 2300407-0 4-2400202 นาย วีรภัทร เสือเขียว

49 2300375-9 4-2400221 นาย ปัณณวิชญ์ ตันสกุล

50 2300400-5 1-2400227 นาย จิตต์พิศุทธิ ธนะจินดา

51 2300372-6 7-2400234 นาย ติณณภพ กู้พันธะวงษ์

52 2300395-7 4-2400235 นาย ภาณุพงศ์ ธนารักษ์วุฒิกร

53 2300362-7 6-2400244 นาย ณัฐวุฒิ ครองอารีธรรม

54 2300386-6 7-2400253 นาย ญาณากร ผลเรือง

55 2300380-9 6-2400258 นาย พีรวิชญ์ นววิภาพันธ์

56 2300370-0 4-2400264 นาย ศิขรินทร์ ปุ้นตันทอง

57 2300379-1 2-2400284 นางสาว วราภรณ์ รินทา

58 2300381-7 9-2400285 นาย พิชญ์ รังษีจํารัส

59 2300369-2 4-2400301 นาย ศุภชาติ บุญเรือง

60 2300389-0 5-2400305 นาย เอกปวิน ภูมลา

61 2300374-2 9-2400313 นางสาว กุศลิน อินเฉลิม

62 2300384-1 6-2400319 นางสาว อรุณกมล สงวนศักดิศรี

63 2300388-2 8-2400323 นาย พงศกร สุ่มมาตย์

64 2300359-3 1-2400326 นาย สิทธิศักดิ ตนเล็ก

65 2300366-8 5-2400329 นางสาว อภิญญา แสนลี

66 2300406-2 2-2400335 นาย กริช รัตนพันธุ์จักร์

67 2300403-9 2-2400340 นาย วัณณุวรรธน์ สุธารทิพย์

68 2300360-1 3-2400349 นาย จิรภัทร จิรบวรพงศา

69 2300367-6 7-2400352 นาย วุฒิชัย โดเอลล์

70 2300368-4 6-2400362 นาย ธนากร ประเสริฐผล

71 2300376-7 3-2400368 นาย ทินภัทร ทิมโต

72 2300404-7 2-2400378 นาย ภานุวัฒน์ สุวรรณ์

73 2300373-4 6-2400381 นาย สิรภพ ฉาไธสง

74 2300397-3 7-2400385 นาย โชคดี ศรีเรือง

75 2300405-4 3-2400387 นาย พีระดลย์ ขันตรี

76 2300396-5 5-2400391 นาย ธนโชค ศรียาภัย

77 2300385-8 9-2400394 นาย สุทธิราช สาโสภา

78 2300365-0 0-2400398 นาย ณัชพัฒน์ เลิศสมพูนพันธ์



ปริญญาตรี ต่อเนือง/เทียบโอน 2-3 ปี

79 3300014-2 4-3400003 นาย วงศกร อักษรวงศ์

80 3300018-3 7-3400006 นาย พงศ์พล ภมร

81 3300016-7 5-3400007 นาย ทศพร ทรัพย์เสถียร

82 3300011-8 7-3400011 นาย พิทักษ์พงษ์ เจริญรัตน์

83 3300015-9 5-3400012 นาย สถาพร นุ้ยแก้ว

84 3300013-4 1-3400014 นาย กฤษฎา กุลศิริ

85 3300012-6 8-3400015 นาย นันทกร คะเรรัมย์

86 3300017-5 4-3400017 นาย เรวัตร ขาวเจริญ




