
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House  แบบโควตา รอบท่ี 2 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ประจำปีการศึกษา  2564 
----------------------------------------------------- 

 

     ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบโควตา รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564  ซึ่งบัดนี้ได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House ระดับปริญญาตรี  ดังรายชื่อ
แนบท้ายประกาศนี้ 

 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่     4    พฤษภาคม    พ.ศ.  2564 
 
 

       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ์) 
                   ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 



ขัน้ตอนการปฏิบติัของผู้ผ่านการคดัเลือกและมีสิทธ์ิยืนยนัสิทธ์ิ (Clearing House)  
เพ่ือเข้าศึกษาในสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั 

 
ผูผ้า่นการคดัเลอืกและมสีทิธิย์นืยนัสทิธิ ์(Clearing House) เพือ่เขา้ศกึษาในสถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั ดงัรายชื่อในเอกสารแนบท้าย  ต้องด าเนินการตามขัน้ตอน
ดงัต่อไปนี้ เพื่อแสดงความจ านงเขา้ศกึษาเป็นนักศกึษาของสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั  

1. ยนืยนัสทิธิ ์ (Clearing House) ผา่นระบบของสมาคมทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) https://student.mytcas.com/ ภายในวนัท่ี 10 – 11 พฤษภาคม 2564 หากไม่
ด าเนินการตามวนัเวลาท่ีก าหนดถือวา่สละสิทธ์ิ อนึ่งผูป้ระสงคใ์ชง้านระบบจะตอ้ง
ลงทะเบยีนขอเขา้ใชร้ะบบก่อนทีจ่ะสามารถยนืยนัสทิธิไ์ด ้ 

2. เมือ่ยนืยนัสทิธิ ์ (Clearing House) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหด้ปูระกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้
ศกึษาที ่ https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ในวนัที ่ 18 พฤษภาคม 2564 เพือ่ดู
รายละเอยีดขัน้ตอนปฏบิตัเิรื่องการรายงานตวัผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาและช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิ ์
(ค่าธรรมเนียมการศกึษาล่วงหน้า) 

3. รายงานตวัผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาทาง https://www.reg.kmitl.ac.th และช าระเงนิยนืยนัสทิธิ ์
ในวนัที ่ 20 - 25 พฤษภาคม 2564  ผา่นช่องทางทีส่ถาบนัฯ ก าหนด  ตามอตัรา
ค่าธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจ่าย (รายละเอยีดเพิม่เตมิแจง้ใหท้ราบในวนัประกาศ
รายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา) 
 

 
ส านกัทะเบยีนและประมวลผล 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 8290 นาย นัทธพงศ ์นุชนมิ
2 8572 นาย สรวชิญ ์แสนเจรญิ
3 9104 นาย เนตธิร หาเรอืนจักร์
4 9325 น.ส. จุฑามาศ งอนภเูขยีว
5 9582 น.ส. ณชิากร ขวัญศริพิงษ์
6 9583 น.ส. ชนติา พรหมงาม
7 9923 น.ส. ชนนันต ์สดุใจรัก
8 10108 นาย ษุภมน เสนาจักร์
9 10324 นาย ตวัน ทองศภุโชค

10 11097 น.ส. รุง่ทพิย ์สขุศรสีวัสดิ
11 11375 น.ส. ศศกิานต ์บญุกําเนดิ
12 11552 นาย อัคระ รัตนวจิารณ์
13 11799 นาย จริโชต ิโสมคง
14 14520 น.ส. กวศิรา ทวศีักดิ
15 14736 นาย รวโีรจน ์แสงสทิธิ
16 14744 นาย ณัฏฐภ์ณ ชนิววีัฒน์
17 14945 น.ส. สพุชิญา สทุธเิจษฎาโรจน์
18 15061 นาย เสฏฐนันท ์จันทรธาดาพร
19 15179 นาย ชนกนัต ์มากศริิ
20 15288 น.ส. พชิชาพร กําเหนดิดี
21 15338 นาย เมธาสทิธ ิประทปีเมธากลุ
22 15348 นาย อธชิา  พรมทอง
23 15773 นาย นติภิมู ิประภาพบิลูย์
24 15808 น.ส. นรกีานต ์คลา้ยสวุรรณ์
25 15919 นาย พัทธนันท ์กศุลเสรมิ
26 16017 นาย กสณิ เพ็ญสขุ
27 16039 น.ส. นันทัชพร คงหา
28 16265 น.ส. เกดแกว้ หมวกเมอืง
29 16306 น.ส. พรหมพร ศริสิวัสดิ
30 16369 นาย ทัศนล์ักษณ์ นอ้ยสรุวิงษ์

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ 

หนา้ 1 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7479 นาย ทวทีรัพย ์จันมาทลู
2 7716 นาย ภทัรพงษ์ แสงบตุร
3 8276 นาย ศริสทิธ ิ บรุะขนัธ์
4 8470 นาย ภาคนิ  สปัุญจนันท์
5 8977 นาย วงศกร วริยิะธารา
6 9220 น.ส. ชยานันท ์พลูลาภ
7 9303 น.ส. กญัญารัตน ์พรอ้มพรัง
8 9540 น.ส. ชนารัญช ์โชคศริวิไิล
9 9612 นาย ณรงคฤ์ทธ ิภเูวยีง

10 9704 น.ส. พลอยนภสั จตรุภมูทิรัพย์
11 9808 นาย ฐติกิร เมอืงกอ่
12 10140 นาย ภานุวัฒน ์แชม่ชนื
13 10368 นาย ชยณัฐ  เกรยีงธนบดี
14 10987 นาย ชวพล ธติธินัยะบรูณ์
15 11074 นาย ปณุณภพ  จันทรป์ระเทศ
16 11446 นาย ณภทัร โดยคําดี
17 11543 นาย ปัณณธร อันชฤูทธิ
18 11553 น.ส. วรรณพร อยูผ่าสขุ
19 11593 นาย ณัชสนิธุ ์วชิยัโย
20 11907 นาย ภฟู้า ออ่นละออ
21 11959 นาย ชนิภทัร ศรประสทิธิ
22 12331 นาย วรัท อนิทรฉ์าย
23 12627 นาย ณัฎฐกร อารยเขมกลุ
24 13112 น.ส. ลภสัรดา  สริโิพธปิระภาณ
25 13131 น.ส. ชาลสิา หลุง่เป้า
26 13677 นาย พงศพ์ล พวงขาว
27 14717 นาย ชยธร ทัศนยีะเวช
28 14788 นาย จารภุทัร มาลัยขวัญ
29 14891 นาย วรภพ ฉมิพลี
30 16025 น.ส. สริกิลุ เลอืนทอง

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมขนสง่ทางราง 
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7339 น.ส. พมิพล์ดา สงัขส์วัสดิ
2 7454 น.ส. นภิาภทัร คํามัน
3 7791 นาย นายเสกโสภณ พมิพแ์กว้
4 8177 นาย ชวศิ ชดิชมศรจัีนทรา
5 8647 นาย ชนิวัตร จวบความสขุ
6 8728 นาย ณัฐพล เนอืเย็น
7 8780 นาย ภวัต แยม้วงษ์
8 8806 นาย ชญานนิ จันทรข์าว
9 8910 นาย นรีชา เลาะหมัดจติร

10 9130 น.ส. ชลศิา ธรรมราช
11 9403 นาย พัสกร ธญัวัฒนกลุ
12 9438 นาย ณัฐดนัย  พนูผล
13 9527 นาย ปัณณธร พฤกษชาติ
14 10016 น.ส. ณัฐรจุา หว้ยศรจัีนทร์
15 10048 นาย ธนพันธ ์พันธภ์กัดิ
16 10272 นาย กติต ิชุม่ชนื
17 10330 นาย วัทธกิร เจรญิกลัป์
18 10428 นาย สรวชิญ ์เลยวานชิยเ์จรญิ
19 10571 น.ส. รัตนพร สมใจนกึ
20 10677 นาย ธนภทัร จงเลศิฐติิ
21 10711 น.ส. กญัญาภคั บญุยะภาส
22 10818 นาย ธรีภทัร แสงกระจ่าง
23 10820 น.ส. ปิยากร กปีทอง
24 10964 นาย ธนธร  แตงอ่อน
25 11199 นาย เนรมติ มาตราช
26 11275 นาย ภาธร ปิตพิัฒน์
27 11312 น.ส. ชนดิาภา วงศเ์ทพ
28 11558 นาย ชตุเิทพ ดวงสหีา
29 11714 น.ส. กลัยรัตน ์ผกูโอสถ
30 11952 นาย พฒุพิงศ ์นยิมกจิการกลุ
31 12315 น.ส. สพุชิชา พลูศริิ
32 12333 นาย วรธชั จติตชิยั
33 12416 น.ส. ชาลสิา สกลุวจิติรส์นิธุ
34 12451 น.ส. ณชิาภทัร เออืชนิกลุ
35 12481 นาย รัชพล รจุเิวช
36 12590 น.ส. พมิพแ์พรทอง โรจนพ์จนรัตน์
37 12763 นาย ปฏพิัทธ ์เกดิแดง
38 12867 นาย บดนิทรภ์ทัร ์ ราชยั
39 13083 นาย ณัฐพล บญุแดง
40 13177 นาย ปพน เคลอืบมงคล
41 13192 นาย ภมู ิไพรศรี
42 13265 น.ส. บณุยวรี ์กรแีสง
43 13310 นาย ปณชยั วงศว์รีธร

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
44 13388 นาย เกรกิไกวัล สภุาเสพย์
45 13408 นาย ศภุพล อารวีัฒนวงศ์
46 13417 นาย ดลพัฒน ์โพธนิอ้ย
47 13474 นาย พัชรพล แกว้รพิร
48 13587 นาย สวุรา มนูรัตนศลิป์
49 14232 นาย วรเมธ ธรรมจรยิาวัฒน์
50 14318 นาย กฤตยชญ ์แสงงาม
51 15090 นาย คณุานนต ์มณีสงค์
52 15235 น.ส. สมุติา แจ่มอุลติรัตน์
53 15409 นาย ณัฎฐพันธุ ์รักวทิยาศาสตร์
54 15426 นาย กฤตณัฐ มปีระมลู
55 15732 นาย ธนภพ ปรญิญารัตน์
56 15893 นาย ธงธน แหลมเขาทอง
57 16005 นาย วศนิ เถาสมบัติ

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
ทกุโครงการ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7416 น.ส. อารน่ีา เทศทอง
2 7539 น.ส. อาฐติญิา โพระกนั
3 7775 นาย พรีดนย ์ วรพรพพัิฒน์
4 7805 นาย ณรงค ์จํารัส
5 7832 น.ส. ธดิาวรรณ เขยีวบรุี
6 8154 นาย พทุธภิมู ิหลวินอ้ย
7 8325 น.ส. นุชนภางค ์บํารงุแควน้
8 8523 น.ส. ชลลดา ดา่นกลาง
9 9288 น.ส. ชนัดดา สนัตโิชตนัินท์

10 9650 นาย พชรพล อนิทรป์ระเสรฐิ
11 10224 นาย ภสูทิธ ิพรหมวัฒนพันธุ์
12 10444 น.ส. จนิตภา ธมัมัญ ู
13 10650 นาย ธรีศักด ิสภุทัรดลิกกลุ
14 10809 น.ส. อภยิดา ไมง้าม
15 11095 น.ส. พรปวณี์ เพ็งบญุทัศ
16 11501 น.ส. พรพรรณ นติตะ
17 11590 น.ส. เกษณีย ์ภนูาสี
18 11660 น.ส. ปิยากร อรัญนารถ
19 11939 นาย อรรนพ ใจทรัพย์
20 12094 นาย กวนิท ์ธนะนพรัตน์
21 12100 นาย ณัฐกรณ์  วงษ์มณีฉาย
22 12822 น.ส. ชลนชิา พงษ์พนัส
23 13423 น.ส. เมธติา พระเมอืง
24 13435 นาย วชริวชิญ ์จรัญศริไิพศาล
25 14785 นาย ปณธิ ิงามพักตร์
26 14929 น.ส. พันธมุา เตยีประดษิฐ์
27 15243 น.ส. ธารทพิย ์แกว้วงค์
28 15305 น.ส. ปรชิาต ิสขุลน้
29 15321 นาย ภรูพัิฒน ์ พรงิพัฒนพงษ์
30 15920 น.ส. ธนพร เย็นสรง

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเคม ี
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7382 นาย พัทธดนย ์ธนเศวตชยั
2 7468 น.ส. จนิตจ์ุฑา ทองชน
3 7559 นาย ไชยภรูนิท ์คณุาธนัญธรชยั
4 7635 นาย ตังปฐธิาน  พานแกว้
5 9181 นาย อัมรนิทร ์คงศริิ
6 9506 นาย วชิธพงศ ์โปรยานนท์
7 9690 น.ส. นภสัวรรณ เศรษฐยิานนท์
8 10546 นาย ณัฏฐช์ยั ศรินิาวี
9 10805 นาย วศิวะ ไชยรักษ์

10 11024 น.ส. วลิาศนิ ีชมุสวัสดิ
11 11475 นาย ธรีภทัร ศรนีธิภิาสรุเมธนิ
12 11644 นาย กลา้ณรงค ์แกลว้ทนงค์
13 11787 นาย นนทกติ ิ รุง่เรอืงวรกจิ
14 12635 นาย อภวิัฒน ์แดงดงบัง
15 12852 นาย รัฐศรัณย ์ไวพานชิการ
16 12956 นาย พงศกร เมฆชยัสงค์
17 13296 นาย ธนสิร สราญณยิธรรม
18 13322 นาย สริภพ สาระพันธ์
19 13429 นาย มณพัทธ ์ชุม่ชจัูนทร์
20 14287 นาย ชยัพร เทยีนปลัง
21 14507 น.ส. ศพุชิา ทองบญุธรรม
22 15021 นาย ณัฏฐพ์งษ์ จนิอยูย่งค์
23 15123 นาย เศรษฐพชิญ ์ พาอนิทร์
24 15547 นาย พงศธร รักงาน
25 15758 นาย พงศธ์ร ครุปัุญญา
26 16087 นาย อตกินัต ์แพทยค์ชา
27 16150 นาย วสษิฐพ์ล สขุวัฒนะ
28 16159 นาย พัทธดนย ์จุลสตัย์
29 16185 นาย ธนัท บญุรัตนกรกจิ
30 16536 นาย วงศธร จติพนิจิยล

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมเครอืงกล 

หนา้ 6 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 8014 นาย พรีวัส เอยีมมี
2 9059 นาย ชนิพรรธน ์โกปาราเมศไตรสนิ
3 9536 นาย ยทุธการ พรายพรรณ
4 9630 น.ส. สตัตบงกช สวา่งรัตน์
5 10496 นาย ภคัพล นาคจันทร์
6 10518 น.ส. ไขม่กุ มุง่หวังกลาง
7 10832 นาย อภภิทัร ์ทองประชาญ
8 11089 น.ส. ศศกิานต ์โคตรสมบัติ
9 11353 นาย ธรีพงษ์ กนัทาง

10 11806 น.ส. ธญักร ลําพรรณโพธศิรี
11 12048 นาย นราธปิ กจิประยรู
12 12470 นาย ธญัพสิษิฐ ์พลอทุัย
13 12762 น.ส. วรศิรา ดอกรัก
14 13109 นาย กรีต ิสดุใจดี
15 13247 น.ส. ภคัธมีา  เย็นประสทิธิ
16 13275 นาย ธนานันต ์กองปัญญา
17 13389 น.ส. พมิพศิา ชมุทอง
18 13673 น.ส. วชริาภรณ ์เทยีนชยั
19 13887 นาย ธนภทัร วเิชยีรพงษ์
20 14449 น.ส. ฟ้าใส พากเพยีร
21 14730 นาย กานต ์จติตแ์พทย์
22 15308 นาย ธรีดนย ์คลังบญุครอง
23 15442 น.ส. นันทท์ญิาสุ ์ธนาศภุวัฒน์
24 15711 นาย กฤตเมธ เสอืงศริิ
25 15961 นาย พรีณัฐ แจง้ขํา
26 16094 นาย พสิฐิพงษ์ วฒุพิงศ์
27 16282 นาย ทวศีักด ิประจันทร์

แสดงรายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโทรคมนาคมและโครงขา่ย

หน�้า  7 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7353 นาย ภรูณัิฐ ตาธง
2 7378 นาย จริายทุธ ศรทีาเวช
3 7607 นาย ภชิาญภจน ์ขาวงาม
4 7926 นาย ปัญญวัต ปินประเสรฐิ
5 7936 นาย ณภทัร ์มงคลสขุ
6 8517 นาย พัชรพล ศภุกรรม
7 8795 นาย กติตภิณ อธิพิร
8 8987 นาย สทุธพิจน ์ไพศาลบรุมณี
9 9091 นาย ปวรปรัชญ ์เลศิดรณุาณัติ

10 9102 น.ส. เปมกิา ธนชยัสทิธิ
11 9169 นาย ณัฐพล ตังนธิกิลุ
12 9193 น.ส. เยาวลักษณ์ ศรหีนู
13 9200 นาย บัญชาการ อนันตภกัดิ
14 9321 นาย สริภคั จันทนา
15 9366 น.ส. อนัญญา แกว้เกตุ
16 9399 นาย ธนพนธ ์ ตระกลูรัตนานนท์
17 9410 นาย ศภุพโิชต ิกอสกลุธรรม
18 9448 น.ส. บษุกร คลังวเิชยีร
19 9490 น.ส. เสาวลักษณ์ ปินประดับ
20 9499 นาย รพ ีบัวศรี
21 9517 นาย เอกวฒุ ิบสุภาค
22 9521 น.ส. ศศกิานต ์ นติยโ์ฆษกลุ
23 9792 นาย พทิวัส  หอมละมา้ย
24 9875 นาย ชนาธปิ โอภาสเพมิพงศ์
25 10085 นาย เจษฎา กอ้นทรัพย์
26 10112 นาย สรศักด ิใจเงยีวคํา
27 10154 นาย ชนาทติย ์แซฟ่่าน
28 10158 นาย วรัตถ ์ทวรีัตน์
29 10572 นาย กรชิกร หมนือนิทร์
30 10662 นาย ถริวทิย ์จันทรศ์ริ ิ
31 11015 น.ส. ภทัรวด ีสขุเสรมิ
32 11048 น.ส. วนัสญา ครฑุพันธ์
33 11067 น.ส. กานตม์ณี หลมิรัตนวงศ์
34 11148 น.ส. นฤมล ดลกลู
35 11222 น.ส. กติตยิา  จันทรเ์ขยีว
36 11507 นาย ศวิานนท ์ตันตยาภริมย์
37 11766 นาย ธนภณ วงศว์าฤทธิ
38 11947 นาย จักรพันธ ์บํารงุกจิ
39 12622 น.ส. ปรยิฉัตร ศรเีกาะ
40 12755 นาย จารทัุศน ์สกุาญจนว์ัฒนชยั
41 13022 นาย สรวฒุ ิแสงเจรญิ
42 13066 น.ส. ภทัรพรรณ สนธพัินธ์
43 13319 น.ส. ปารล์ติา ชา้งเพชร

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

หนา้ 8 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
44 13380 นาย ธนชน ลําดวน
45 13906 น.ส. อักษราภคั ศรไีพรวัลย์
46 14037 นาย จารกุติต ิรัตนรักษ์มงคล
47 14244 นาย โชตวิัต โชคดวีัฒนา
48 14569 นาย พชรพล สแีดง
49 14574 นาย ตะวัน วชริมน
50 14579 นาย อธษิฐ ์บญุเพ็ง
51 14656 น.ส. ปวชิญา นุ่นเอยีด
52 14770 นาย ศภุณัฐ สดสอาด
53 14873 นาย กลวัชร ศริพัิฒน์
54 14877 นาย วรทิธ ิรัตนพันธ◌์ุ
55 15113 นาย หยกเพชร ไพศาล
56 15303 นาย สารทิธ ิรพอีาภากลุ
57 15397 นาย บญุญา สาทสทุธิ
58 15683 นาย อกิรอม มาแฮ
59 15867 นาย ณัฐวัฒน ์ขนัเล็ก
60 15878 นาย พชร จันทร
61 15939 น.ส. ชนกิานต ์หอมชนื
62 16063 นาย ณัฐวัฒน ์อนิทยงุ
63 16113 นาย ปฐมลักษณ์ เหล็กศรี

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมไฟฟ้า 

หนา้ 9 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7403 นาย ทัพฟ้า วรศินนท์
2 7550 น.ส. ณชิารยี ์สหายฟ้า
3 7868 นาย ปฏพิล สริสิชุพี
4 8012 นาย ศลี บญุสงู
5 8208 นาย ธราเทพ ปัญเจยีง
6 8619 น.ส. นลนิ ีแสงยศ
7 8851 นาย วภิ ูศรพีลกรัง
8 9028 นาย ธนวรรธน ์ศภุภส
9 9096 น.ส. ญาลนิดา ปาละโค

10 9264 นาย ศลิป์ศรตุ ธํารงเวชช
11 9291 น.ส. ปัณฑารยี ์คําสวีาด
12 9394 นาย ธรรมสรณ์ สขุเจรญิ
13 9400 น.ส. พกิลัยา นาคสขุ
14 9542 นาย กติตกิวนิ มศีรี
15 9576 น.ส. พัชรพีรรณ ขจรรัตนานนท์
16 9604 น.ส. รัตนาวด ีคงเกตุ
17 10031 นาย ปัญญธชั พรีะวรากร
18 10059 น.ส. ศศกิานต ์ทองชาติ
19 10161 น.ส. พทุธรักษา ปิดกนัภยั
20 10441 นาย สราวฒุ ิสงิหบ์รูณา
21 10751 น.ส. สธุาสนิ ีนซิู
22 10881 นาย นัทธพงศ ์ทองวไิล
23 11212 น.ส. ฐติารยี ์จารจุติร
24 11378 น.ส. อัญมณี อน้สวุรรณ์
25 11809 น.ส. ณัฐตกิา แกว้มบีญุ
26 12433 นาย ไทปัณฑ ์ตัณฑไ์พบลูย์
27 12821 นาย เสฎฐวฒุ ิคลอ่งแคลว่
28 12980 น.ส. ชญาฎา สนิธุ
29 13324 น.ส. มสารัศม ์วงษ์รัตนะ
30 13880 นาย อภสิทิธ ิบญุคนื
31 14172 นาย พันธุน์วนิ สมัพันธนาการ
32 14214 น.ส. ศภุาพชิญ ์โยธะการี
33 14593 นาย คมชติ เทยีนบชูา
34 14802 นาย ญาณพล เรอืงศรี
35 14816 นาย เทวนิทร ์สรียาภรณ์
36 14927 นาย พัทธดนย ์ศรจํีารัส
37 15825 นาย บรุเศรษฐ ์บวรเจรญิพันธ◌์ุ
38 15992 นาย รชฏ เสงยีมใจ
39 16030 น.ส. จติตมิา คําดี
40 16073 นาย ปณธิาน รัตนสมบัตไิพบลูย์
41 16172 นาย ปานะพัฒน ์สรณรัตน์

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมแมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน 

หนา้ 10 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7365 นาย ศภุกรณ์ งามสงา่
2 7592 นาย ณนทกร สวุรรนาวธุ
3 7767 นาย ธฤต ทองธรรมชาติ
4 7796 นาย กฤษตทัิช ลลิา
5 7806 น.ส. สรสิา สขุสวา่ง
6 7855 นาย ธเนศวร บญุเอนกทรัพย์
7 8042 นาย ธรีวัต พลายละหาร
8 8129 น.ส. สวุพัชร ทัพฤทธิ
9 8533 นาย ธนทัต ทาศริิ

10 8588 นาย กฤตนัน สมบรูณ์
11 9311 นาย เออือังกรู  เปารกิ
12 9528 นาย อนริธุ จุลกรังคะ
13 10011 นาย สริภทัร อ๊ะหมัดตอเฮด
14 10455 นาย อลงกรณ์ เสรวีรานนท์
15 10742 นาย สเีอก สวุรรณรัตน์
16 10885 น.ส. จรินันท ์เรอืงฤทธิ
17 10940 นาย ธรีวัต สขุจติ
18 11085 นาย ณัฐชนน ลกูอนิทร์
19 11758 นาย ปรัตถกร วงศส์งู
20 11790 นาย ภรีภทัร เวยีงสมีา
21 11961 นาย วชิยตุม ์ทองสขุ
22 12001 น.ส. ศภุนุช นยิมวรรณ
23 12202 นาย กฤษณ ทมิรักษา
24 12563 น.ส. วมิลรัตน ์สกลุเพ็ชร
25 13154 นาย นธินัินท ์เถระพัฒน์
26 13516 นาย นติธิร สขุปุระการ
27 13958 นาย ภรู ิผดงุนาม
28 14179 นาย ธนพล ยกโต
29 14372 นาย นธิพัิชร ฤทธเิทวา
30 14556 นาย อาณกร เหลอืงสอาด
31 14622 นาย ขจรพงศ ์หบุกระโทก
32 14821 นาย สริวชิญ ์จมิากร
33 14836 นาย ถริวฒุ ิจันหอม
34 14896 นาย เพ็ชรจรัล ประทมุทอง
35 15216 น.ส. วัชรวีรรณ ชญาณภทัร
36 15537 น.ส. สริภทัร ชุม่จันทร์
37 15827 นาย วศิว กจิขนุทด
38 16286 น.ส. จุฑาทพิย ์โสดา
39 16351 นาย ภาณุพงศ ์ศรเีพ็ง

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมโยธา 

หนา้ 11 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7432 น.ส. ชลดา สวุรรณโสภา
2 7776 นาย วชริพล ขอบบัวคลี
3 8451 น.ส. ชมเพลนิ เลศิโสภาเจรญิ
4 8989 นาย วรภทัร เทยีบดอกไม ้
5 9055 น.ส. สทุธดิา  ชนืกติญิานนท์
6 9396 น.ส. ปาลนิ ชใูจ
7 10450 นาย ศภุณัฐ ไตรประคอง
8 10884 น.ส. ชนมน์ภิา บัวลิ
9 10948 น.ส. ธญัรัศม ์สเุมธธรีสทิธฺ ิ

10 10976 นาย ธนภทัร ตาบโกไสย
11 11168 น.ส. ลภสัวรรณ ชาวโพงพาง
12 11503 น.ส. พมิแพรวดาว บัวบรรเทา
13 11892 นาย นายพรรณพัชร ชาววาปี
14 12432 นาย ปฏภิาณ สรุยิาภณานนท์
15 12541 น.ส. นภสัสริ ิ คําสขุ
16 12713 นาย ฉัตรชยั งามประเสรฐิ
17 12753 น.ส. นุชนาฎ ชนืสงวน
18 12771 น.ส. จริาวรรณ มุง่เกดิ
19 12982 นาย ภมูสิทิธ ิอนิสกลุ
20 13348 น.ส. มณีรัตน ์ปาละพันธ์
21 13511 นาย รามลิ แสงทรัพย์
22 14898 นาย มัคพงษ์  สริวิริัชตก์ลุ
23 15016 น.ส. วนดิา ทัศดอน
24 15023 นาย ปิยวัฒน ์อรรถมณี
25 15654 น.ส. ชญัญานุช โป้บญุสง่
26 15697 นาย ปราชญ ์ปัญญาเเหลม
27 15840 น.ส. ฟารดีา ตังฉัตรทอง
28 16018 น.ส. นทกีานต ์จันทรพ์วง
29 16143 นาย ธเิบต ตา่งจติต์
30 16379 น.ส. กนกภรณ์ โรจนาภวิัฒน์

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอาหาร 
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7937 นาย พัชรพล แสงเจรญิถาวร
2 8028 นาย นพพงษ์ เชยชนื
3 8191 นาย ปฏลวัฒนก ์สง่เสรมิวทิติ
4 9424 นาย วงศพัทธ ์อาจหาญ
5 11104 นาย ปฏภิาณ ลากร
6 11262 น.ส. วภิาวรรณ ศรจัีนทร์
7 11331 น.ส. ปถมาพร พรพจัิยภาค
8 11408 นาย ภาณุพงศ ์จันทรห์อม
9 11627 นาย จริภทัร พรประดษิฐ์

10 12246 นาย เดชาชยั สําราญราษฎร์
11 12877 นาย ชาณชิ แสงกลนิ
12 13017 นาย เบกิฤกษ์ฺ อนิฉาย
13 13145 นาย ณัฐภทัร โชตเิสน
14 13381 นาย วชริวทิย ์เสอืสด
15 13401 นาย ราเชนทร ์อรา่มศักดิ
16 13729 นาย ยศณัฏฐ ์สงูสมุาลย์
17 14334 น.ส. ธนัชชา แสงดาว
18 14762 นาย ชาครติ องึขจรเกยีรติ
19 15142 นาย ชาครยิา วอ่งจรงิไว
20 15775 น.ส. กญัญาภคั ยังวัน

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส ์

หนา้ 13 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7671 นาย ณภทัร เออืวงศว์ไิล
2 7762 น.ส. จุฬาลักษณ์ ฐติสิมบรูณ์
3 8911 นาย สวุัฒน์  ดวงงาม
4 9471 นาย ณัฐภทัร บญุหลมิ
5 9914 นาย ภาณุวชิญ ์ละอองนวล
6 10169 น.ส. ชตุกิาญจน ์ทา้วเทพ
7 10303 น.ส. ประภาศริ ิทัศวรณ์
8 10367 น.ส. ธนัชญา  ลขิติชลธาร
9 11000 น.ส. ลลติภทัร วันแกว้

10 11337 นาย พทิวัส บญุญะศริพัฒน์
11 13311 น.ส. ณัฐวรา พชิญาภรณ์
12 13555 น.ส. ธนัยชนก สทิธนินท์
13 13573 น.ส. ณัชวภิา จันทนะ
14 14142 น.ส. รัตนาภรณ์ วชิติลักษณาวงค์
15 14420 น.ส. ปวรวรรณ พกุสรุยิว์งษ์
16 14516 น.ส. อลชิา ไพศาลเกษมกลุ
17 14582 น.ส. เกษราพร มหาผล
18 15015 นาย ปัญจพล โคสอน
19 15182 นาย ธาม ทวนัินท์
20 15842 นาย พงศกร วชิชธุรีะกลุ
21 16134 น.ส. วรษิฐา มาลาวงษ์
22 16546 น.ส. ศริริัตน ์ชยัคําภา

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ 

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

หนา้ 14 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 8283 นาย ตราภมู ิลาภธาดาพงศ์
2 8702 นาย หสัพงศ ์สนุทรวริยิะอมร
3 11135 น.ส. เปมกิา หอมรอด
4 11540 นาย อวริทุธ ์มะหะหมัด
5 16040 น.ส. เพ็ญนภา กติตเิฉลา

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 11178 น.ส. ณัฐรกิา กลุทนันท์
2 12906 นาย สรวชิญ ์มานะธาํรง
3 14109 นาย ภาณุพงศ ์เปลยีนเเกว้
4 14518 น.ส. ศริภสัสร อตุสาหะ
5 14884 นาย ทววีัฒน์ หาญชนะ
6 15900 น.ส. ทองทพิย ์ แกว้มณี
7 16066 นาย วรวชิ บญุพันธ์
8 16408 นาย ปราณต ์แซก่มิ

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7293 นาย พงศภ์าณุ  ดว้งไข่
2 8482 น.ส. พรรณรัตน ์จุย้มว่งศรี
3 10095 น.ส. ศริขิวัญวรัชญ ์ศรดีี
4 11622 นาย พสษิฐพ์ล เพชรพงศ์
5 12685 นาย ธนทัต บรหิารกจิอนันต์
6 12896 น.ส. บญุมา ใหมว่งค์
7 14947 นาย กฤตนิ  สขุปุระการ
8 15448 นาย รัชพล หอมเสยีง
9 15473 นาย พรีณัฐ มจีรีกลุ

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาBiomedical Engineering (International Program) 

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาCivil Engineering (International Program) 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
ทกุโครงการ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาChemical Engineering (International Program) 

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

หนา้ 15 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7939 นาย นติพัิฒน ์เเสงสดุรัตน์
2 12890 นาย นัทธ ์บณุยเนตร

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 7900 นาย พงษ์ธารนิ โคชะมัด
2 15861 นาย พรีะวทิย ์พชีาตะนันท์
3 16237 น.ส. ศรสวรรค ์ชยัไธสง

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 8092 นาย ปองพล อนิทรักษ์
2 9194 นาย ภรภทัร พุม่ศริิ
3 12179 น.ส. พรนภสั จติใหญ่
4 13706 นาย ณัฐสทิธ ิเนตรสงคราม
5 15167 นาย ศรตุ รุง่ทวกีลุชยั
6 15614 นาย พชร ดาษถนมิ
7 15897 นาย ชชัพล คพูระคณุ

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 10365 น.ส. ธญัญนันท ์ชนิพรีะเสถยีร
2 10547 นาย อรยิธ์ชั สหพงศโ์ สหพงศโ์ยธนิ

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาElectrical Engineering - Mechatronics major  (International Program)

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาElectrical Engineering - Electrical Power major (International Program)

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาElectrical Engineering  - Electronics major (International Program)

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
ทกุโครงการ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาEngineering Management and Entrepreneurship (International Program) 

หนา้ 16 จาก 21
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ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 9904 นาย ปณุณวัช  วงษ์สวา่ง
2 13495 น.ส. ปรัชญาภรณ์ อนันตธ์นพัชร

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 9444 นาย วรวรรธน ์เผา่ศริพิงศ์
2 10648 นาย หฤษฎ ์หริัญศรี
3 12630 น.ส. ชลติา แดงขาวเขยีว
4 12968 น.ส. สพุชิฌาย ์ทองเกดิ
5 13062 นาย ภทัรพล กลุฤชากร
6 13260 น.ส. ณชิากร สกลุเศรษฐกร
7 15159 นาย พรณรงค ์บว้สม้
8 16091 นาย ธนวรรธน ์ แซเ่จยี
9 16324 นาย กนัต ์โศภนกจิ

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 10634 น.ส. ณัชชารยี ์สมจติต์
2 12798 น.ส. สราวล ีภูร่อด
3 15610 นาย ธรีะเชฏฐ ์เตรยีมเพชร
4 16539 น.ส. พชิญา รัตนบรุี

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
ทกุโครงการ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาEnergy Engineering (International Program) 

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาIndustrial Engineering and Logistics Management (International Program) 

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
ทกุโครงการ

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาFinancial Engineering (International) 

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

หนา้ 17 จาก 21

+,' $



ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 9663 นาย สราวฒุ ิเขยีวพมิพา
2 15135 นาย ศตคณุ อมิสมบรูณ์
3 15161 นาย ภาณุเมศวร ์โพธทิอง
4 15627 นาย กอรม์ แจง้ประโคน โซเรนเซน่

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 11314 นาย สริภพ ชลพนารักษ์
2 11592 นาย ปรัชญา เมฆรักษากจิ
3 12944 นาย ภรูชิย ์ ชยัทัต
4 13482 นาย พงศภ์พ คงพาลา
5 15354 น.ส. ปรชิาต ิธรรมพาเจรญิ
6 16520 นาย Naheed Hussain

ลําดับที เลขทผีูส้มัคร ชอื - นามสกลุ
1 14340 นาย ธโีรทัย ปรางละออ
2 15625 นาย ภทัร ศรลีาโชติ
3 16131 นาย อศิรา ผดงุประเสรฐิกลุ

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาSoftware Engineering (International program) 

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาRobotics and AI Engineering (International Program) 

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง

ทกุโครงการ

ทกุโครงการ
คณะวศิวกรรมศาสตร ์สาขาMechanical Engineering  (International Program) 

รายชอืผูส้มัครทผีา่นการคัดเลอืก ประจําปีการศกึษา 2564
สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบัง
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ลําดับ เลขทผีูส้มัคร ชอื-นามสกลุ
1 15881 นาย กอ้งภพ เลา้อรณุ
2 16108 นาย วรีณ์ภฏั เกตเุเกว้
3 16109 นาย รัชต เงนิเปีย
4 16162 นาย สฤษฎพิงศ ์เกตดํุา

ลําดับ เลขทผีูส้มัคร ชอื-นามสกลุ
1 12855 นาย ธนพล เฉลมิวัฒน์
2 13013 นาย พสินัต ์หลวิรุง่ทรัพย์
3 13383 นาย ณภทัร ขนักสกิรรม
4 13569 นาย ณัฐภทัร  เกดิพรม
5 13711 น.ส. สจุริา ตยิะประภาวัฒน์
6 14011 น.ส. กมุภธ์ดิา เทพี
7 14079 นาย ศภุวัตร พรนันทภคั

ลําดับ เลขทผีูส้มัคร ชอื-นามสกลุ
1 8557 น.ส. ศันสนยี ์กนัมนิทร์
2 11561 นาย ณัฐวิฒุ ิแซจ่วิ
3 12033 น.ส. ฑติญิา  มว่งไทย
4 14117 น.ส. พชรภรณ์ พทิักษ์ไทย
5 14817 นาย ชนนิทร ์มณีแสง
6 16483 น.ส. กลัยา แกว้กระจ่าง

รายชอืผูผ้า่นการคัดเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาตร ี

รายชอืผูผ้า่นการคัดเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาตร ี
ประจําปีการศกึษา 2564 (รอบโควตา รอบท ี2)
วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักด ิจังหวัดชมุพร

สาขาวชิาวศิวกรรมเครอืงกล แขนงวศิวกรรมเกษตรอัจฉรยิะ

รายชอืผูผ้า่นการคัดเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาตร ี
ประจําปีการศกึษา 2564 (รอบโควตา รอบท ี2)
วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักด ิจังหวัดชมุพร

สาขาวชิาวศิวกรรมเครอืงกล แขนงวศิวกรรมเครอืงกล

ประจําปีการศกึษา 2564 (รอบโควตา รอบท ี2)
วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักด ิจังหวัดชมุพร

สาขาวชิาวศิวกรรมเครอืงกล แขนงวศิวกรรมพลังงาน
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ลําดับ เลขทผีูส้มัคร ชอื-นามสกลุ
1 8414 นาย วรากร แกว้สงูเนนิ
2 8983 น.ส. กลัยาณี แสนมงั
3 12545 น.ส. โชตกิา บรุาสทิธิ
4 12872 น.ส. ณัฎฐณชิา พลอยสงัวาลย์
5 14006 น.ส. สริพิชิฌาย ์จันทรนุ์ย้
6 14978 นาย พพิัฒน์ พุม่พงึศรี

ลําดับ เลขทผีูส้มัคร ชอื-นามสกลุ
1 8039 น.ส. ไปรยา เงาธมัมะสกลุ
2 9409 นาย ปญุญพัฒน ์สวุรรณสทิธิ
3 9478 นาย นคบดนิท ์เชอือนิ
4 9539 นาย พฒุพิงศ ์ทังจันทร์
5 9896 นาย ธนรัฐ ปัจฉมิบตุร
6 10223 นาย นพรัตน ์ลลีะพงศวั์ฒนา
7 12304 น.ส. วภิาสรินิทร ์ดลิกกาญจนมาลย์
8 12569 น.ส. ธนัชชา ชยัศรี
9 12752 น.ส. สรินิทพิย ์ทัศนเสวี

10 13341 นาย นราวชิญ ์ชชูว่ย
11 13630 น.ส. วัชราภรณ ์วงคส์อน
12 14043 นาย รัชชานนท ์รัชตะวรรณ
13 15624 นาย นันทศักด ินสิยัพันธุ์
14 15922 นาย รัตนพงษ์ สวา่งอารมณ์
15 16182 นาย วทิวัส โอศริวิัฒนกลุ

รายชอืผูผ้า่นการคัดเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาตร ี
ประจําปีการศกึษา 2564 (รอบโควตา รอบท ี2)
วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักด ิจังหวัดชมุพร

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมไฟฟ้าสอืสาร

รายชอืผูผ้า่นการคัดเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาตร ี
ประจําปีการศกึษา 2564 (รอบโควตา รอบท ี2)
วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักด ิจังหวัดชมุพร

สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์
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ลําดับ เลขทผีูส้มัคร ชอื-นามสกลุ
1 8857 นาย อภวิัฒน ์ดํานาคแกว้
2 8883 นาย ธนภทัร บา้นเนนิ
3 9736 นาย พทุฒสิรรค ์กรกติตกิลุภกัดี
4 11188 นาย กฤศภณ ศรลีาแสง
5 11320 นาย ภทัราวธุ เหลา่กาสี
6 11398 นาย วลิ กจิวัฒนานุสนธิ
7 12572 นาย พรีกานต ์โถชยัคํา
8 12988 นาย ภวูเดช นาแหยม
9 14084 น.ส. จริาพร ศักดริัตน์

10 14481 นาย นวทรัพย ์แสนกจิเจรญิ
11 14775 นาย นนทวัชร ์อซีวิ  เชง

ลําดับ เลขทผีูส้มัคร ชอื-นามสกลุ
1 9384 นาย ศภุกร ไทยคงธรรม
2 9869 นาย ธนกฤต จรัสรภสัสรณ์
3 10379 นาย กมลภพ หงษ์อปุถัมภไ์ชย
4 13161 นาย ภวูดล พลูคลองตัน
5 14255 นาย เหนอืตะวัน สวา่งเดอืน
6 16115 นาย อภสิทิธ ิเหล็กดี
7 16149 นาย ณฐนนท ์พงึสวัสดศิรกีลุ

สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า แขนงวศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

รายชอืผูผ้า่นการคัดเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาตร ี
ประจําปีการศกึษา 2564 (รอบโควตา รอบท ี2)
วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักด ิจังหวัดชมุพร

สาขาวชิาวศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์ัจฉรยิะ

รายชอืผูผ้า่นการคัดเลอืกเขา้ศกึษาตอ่ระดับปรญิญาตร ี
ประจําปีการศกึษา 2564 (รอบโควตา รอบท ี2)
วทิยาเขตชมุพรเขตรอดุมศักด ิจังหวัดชมุพร
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