
 
 
 
 
 
      
 
 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบท่ี 1 
คณะวิทยาศาสตร์ 

ประจำปีการศึกษา  2566 
________________________ 

 
 

  ตามท่ี สำนักทะเบียนและประมวลผล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้
ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2566  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับ
ปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบที่ 1 ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   6   มกราคม  พ.ศ.  2566 
 
 
 
 
 

  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ ์ วัฒนจตุรพร) 
          รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 



การสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2566 
วันที่ 14 มกราคม 2566 

ณ หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
----------------------------------------------------- 

 

เอกสารทีต่้องนำมาในวันสอบสัมภาษณ ์
 

โครงการเรียนด ี
1. ใบสมัครดาวน์โหลดผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา) 

- ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ภาคการศึกษา 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 ภาคการศึกษา 

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่โรงเรียนออกให้ หรือบัตรอ่ืนใดที่ทาง
ราชการเป็นผู้ออกให้ 

4. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม 
ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร เอกสารจำนวนไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 

 

โครงการความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ 
1. ใบสมัครดาวน์โหลดผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา) 

- ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ภาคการศึกษา 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 ภาคการศึกษา 

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่โรงเรียนออกให้ หรือบัตรอ่ืนใดที่ทาง
ราชการเป็นผู้ออกให้ 

4. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และหลักฐาน
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (รายละเอียดตามประกาศรับสมัคร) เอกสารจำนวนไม่เกิน 
10 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 

 

โครงการบุตรบุคลากร ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
1. ใบสมัครดาวน์โหลดผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา) 

- ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ภาคการศึกษา 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 ภาคการศึกษา 

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่โรงเรียนออกให้ หรือบัตรอ่ืนใดที่ทาง
ราชการเป็นผู้ออกให้ 

4. ทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  
5. หนังสือรับรองแสดงฐานะบุคลากรในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ของบิดา/มารดา  



 

6. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม 
ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร เอกสารจำนวนไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 

โครงการนักพัฒนามืออาชีพ 
1. ใบสมัครดาวน์โหลดผ่าน https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 
2. ใบระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) (เอกสารฉบับจริงพร้อมสำเนา) 

- ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 5 ภาคการศึกษา 
- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 6 ภาคการศึกษา 

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่โรงเรียนออกให้ หรือบัตรอ่ืนใดที่ทาง
ราชการเป็นผู้ออกให้ 

4. หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ของปีใดก็ได้ และการพัฒนา
โครงงานดังกล่าว 

5. แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio ที่แสดงตัวตน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ การเข้าร่วมกิจกรรม 
ตลอดจนรางวัลที่ได้รับ ที่มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาที่สมัคร เอกสารจำนวนไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมปก) 
 

*** สำหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เฉพาะสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรเ์ท่านั้น *** 
ให้ผู้มีสิทธิส์อบสัมภาษณ์ส่งไฟล์แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio 

ภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 23.59 น. 
ผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/mmCaf4CiXP8VAbpo9  

 
พร้อมกับนำแฟ้มสะสมผลงานมาแสดงในวันสมัภาษณ์ด้วย 

 
 
ขั้นตอนปฏิบัติสำหรับการสัมภาษณ์ 

1. ผู้สมัครตรวจสอบลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 
2. ผู้สมัครรายงานตัวภายในกำหนดเวลาดังแสดงในตารางกำหนดการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์สอบ

สัมภาษณ์ พร้อมให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอกสาร 
3. ผู้สมัครเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการ 

 
ประกาศผลการคัดเลือก 
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ Clearing House ในวันที่ 27 มกราคม 2565 
ทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ 

https://forms.gle/mmCaf4CiXP8VAbpo9


 

ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องดำเนินการจัดเตรียมและแสดงเอกสารตามที่กำหนด จึงจะถือว่าการสอบ
สัมภาษณ์เสร็จสิ้นสมบูรณ์ การพิจารณาตัดสินคัดเลือกโดยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังให้ถือว่าผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
 
หมายเหตุ หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ 

1. โทรศัพท์สอบถามงานทะเบียนปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สจล. ในวันจันทร์ – ศุกร ์
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

- หมายเลข 092-464-0218  
- หมายเลข 02-329-8400 ถึง 11 ต่อ 294 
- หมายเลข 02-329-8000 ถึง 99 ต่อ 6290 

2. ส่งข้อความสอบถามทาง Inbox ของ Facebook page: SCI KMITL  
 

กำหนดการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
วันที่ 14 มกราคม 2566 ชั้น 1 หอประชุมจุฬาภรณวลัยลักษณ์  

 
สาขาวิชา ลำดับที ่ รายงานตัว 

คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 – 32 08.00 – 10.00 น. 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 – 100 
101 – 200 
201 – 300 
301 – 376 

08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
12.00 – 13.00 น. 

เคมีอุตสาหกรรม 1 – 40 
41 – 79  

08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการอย่างยั่งยืน 1 – 27 08.00 – 10.00 น. 

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 1 – 21  08.00 – 10.00 น. 

จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม 
 

1 – 40 
41 – 79 

08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

ฟิสิกส์อุตสาหกรรม 1 – 12 08.00 – 09.00 น. 

สถิติประยุกต์และการวิเคราะห์ข้อมูล 1 – 25 
26 – 51 

08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 10.00 น. 

เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (นานาชาติ) 1 – 7 08.00 – 09.00 น. 

 



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 82910 น.ส. กันติชา ปัญญานฤพล

2 83658 น.ส. สุพรรณภัทร ยอดแก้ว

3 83793 น.ส. รัญชนก เกียรติวิทยะ

4 88832 นาย ปัณณทัต ทัศนา

5 89030 น.ส. กรกนก แกรอฮีม

6 89207 น.ส. อันลิปรียาฐ์ นาเมืองรักษ์

7 89523 นาย ปรวีร์ ทองพาน

8 89532 น.ส. สุนิตา สุดสายเนตร

9 89715 น.ส. ธัญชนก จูห้อง

10 89858 น.ส. ภัคพสุตม์ กันทรากรณ์

11 92226 น.ส. ณิชาภา ปันเช้ือ

12 92232 นาย กิตติธัช นวลกสิ

13 94410 นาย ชามิล ยังปากน้้า

14 94843 นาย ธนภัทร เสาวรส

15 95091 นาย พลกร เพชรเจริญชัยศรี

16 96408 นาย สรสิช ข้าบุญเกิด

17 96806 น.ส. ภาวิตา แทนช่ืน

18 96905 นาย พีรพัฒน์ สวรรณา

19 98879 น.ส. วณิชญา ทองปรุง

20 99782 นาย ชนิตร์นันท์ พลอยเพ็ชร์

21 100170 นาย ณัฐนันทน์ โปตระนันทน์

22 101013 น.ส. ลลิล ภาณุประภา

23 101290 น.ส. มาริสา ศรีสวัสด์ิเพชร

24 101361 นาย กฤติน แซ่จิว

25 102002 น.ส. ภัคจิรา พรมเรศ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

หนา้ 1 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

26 102893 นาย ธนาธิป ศรีวราพงศ์

27 103217 น.ส. ปภาวี ไข่ติยากุล

28 103433 น.ส. ภัฑริกา ผลประสิทธ์ิ

29 103522 น.ส. เกวลิน นาคศรี

30 104041 นาย พัชรพล  ช่างทุ่งใหญ่ 

31 104136 น.ส. ณัฐนรี สนเทศ

32 104870 น.ส. อนัญญา อนันตเสนา

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์

หนา้ 2 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 82527 นาย อิสรพงษ์ เถ่ือนสกุล

2 82558 น.ส. นลินญา ยงเพชร

3 82576 นาย ฐาพล ชินกรสกุล

4 82629 นาย อธิพงศ์ วามะลุน

5 82630 นาย อันดามัน สินสถาพรพงศ์

6 82658 น.ส. วิรากานต์ งามข้า

7 82677 น.ส. อังศุมาลิน จันทรโชติ

8 82695 นาย นฤเบศ สมภีระกุล

9 82697 นาย รัชชานนท์ ทอดแสน

10 82748 น.ส. ปภาวดี จันทร์สอน

11 82770 น.ส. ธันยธรณ์ กองทองหลาง

12 82780 น.ส. ลภัสรดา หนูอุไร

13 82781 น.ส. กรรวี โคตรทัศน์

14 82826 นาย รักษิต รุ่งรัตนไชย

15 82855 นาย ณัฐศักด์ิ ย้ิมประสิทธ์ิ

16 82884 นาย ธนากร สรอุบล

17 83261 น.ส. ชนิดา สุขสม

18 83374 น.ส. นุตประวีณ์ โตเทียม

19 83465 น.ส. เอม่ี สุกัลญา ทริปป์

20 83637 นาย ณัฐธีร์ พรศตทวีวัฒน์

21 83710 น.ส. ธฤตวรรณ จันทะปัญญา

22 83813 นาย ศิริพงษ์ บุญเช้ือ

23 83821 นาย จิรพัฒน์ ศรีทวี

24 83832 นาย ศุภากร หมวดเต้ีย

25 83917 นาย อับดุลฮากิม สาแม

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

26 83937 นาย กิตติพศ วรรณภานุปทีป

27 83956 นาย ธนกฤษ สายพันธ์

28 83986 น.ส. ณัฏฐาพร รักษ์สัจจ์

29 84019 นาย ธีรวัฒน์ วงศ์วิเศษกิจ

30 84053 น.ส. กรองกาญจน์ แก้วลอย

31 84075 น.ส. ญาดา เชิดชูศักด์ิ

32 84076 นาย พัทธดนย์ คงในขาว

33 84088 นาย สิรวิชญ์ ค้าพลี

34 84239 นาย ทนันทน์สรณ์ ศิริรัตน์

35 84269 น.ส. กันตพร โพธ์ิแสง

36 84344 น.ส. กิรณา นิรมิตรมหาปัญญา

37 84817 นาย ฌาณภัทร จ่ันประดับ

38 84820 นาย ปฏิภาณ นาคาบดี

39 84823 นาย ธิติ วรวัชร

40 84923 นาย ฐณดล ยินดีสุข

41 84943 นาย ศุภวิชญ์ แก้วป๋ัน

42 85006 นาย จีณานนทน์ ทวีธนวิชญ์

43 85065 น.ส. วีรภัทร ขันธอุบล

44 85095 น.ส. ราโมน่า รัญวาศรี

45 85103 นาย นันทภพ แก้วพระฝาง

46 85146 นาย พุทธศิลป์ เดชอินทร์

47 85176 น.ส. วรมน อุนธุโร

48 85196 นาย กษิดิษฐ์ คงนก

49 85278 นาย ภูบดินทร์ พูลหน่าย

50 85628 น.ส. ศศิญา ศรีจันทร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

51 85663 น.ส. เมญาณี แม้นจิตร

52 85919 นาย ภัทรพล สินแสวง

53 86075 นาย ชยพล ดอนปัต

54 86185 น.ส. ด่ังหวัง ศรีสะอาด

55 86196 นาย นรภัทรณ์ บัวทอง

56 86208 นาย พัชรพงษ์ เขียนประชา

57 86226 นาย ทินภัทร บูรณะบัญญัติ

58 86251 นาย ธัชชัย ล่ิมพิทักษ์

59 86274 น.ส. ญาดา หุนสูงเนิน

60 86345 นาย สรวิศ บุญนี

61 86740 นาย ชาญวิทย์ ก้าจัดภัย

62 86894 นาย กฤษณพงศ์ ราษฎร์เจริญ

63 87100 น.ส. อาทิตยา ดวงตะวัน

64 87139 น.ส. ธัญลักษณ์ ไชยรัตน์

65 87267 นาย กิตติธัช ภูจริต

66 87278 น.ส. พรนภัส ต๊ะย่วน

67 87419 นาย พงษ์พิพัฒน์ ปักการะนัง

68 87421 นาย ธนัตถ์ เพ้ียนภักตร์

69 87503 น.ส. อรรยมน พลันสังเกตุ

70 87504 นาย ปุณยวีร์ บุญจันทร์

71 87635 น.ส. พิมพ์พิชฌา บุรีวงศ์วัฒนะ

72 87636 นาย ระพีพัทธ์ ชอบสูงเนิน

73 87652 นาย ปวีณ จังหาร

74 87837 น.ส. ปภาพินท์ อินเปล่ง

75 87849 นาย สรวิชญ์ สมกองแก้ว

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

76 87974 น.ส. จิรัฐติกาล ปรุงเผ่าพันธ์

77 87977 นาย ชานน นนทรีย์

78 87997 นาย ธนบดี กาญชนโอษฐ์

79 88056 นาย วชิรวิทย์ ไชยมาตย์

80 88230 น.ส. ณัฐวดี ชาลีชาติ

81 88245 น.ส. ศุภานัน มนูญธรรม

82 88372 น.ส. ขวัญศิริ ดิษฐ์พงษ์

83 88539 นาย นิติภูมิ พันผง

84 88589 น.ส. วิยะดา ขุมทอง

85 88632 นาย โกเมศ ประกอบผล

86 88706 นาย กันดีล หรีมโต๊ะสัน

87 88882 นาย คณินทร์ เมฆกระจ่าง

88 88980 นาย ธนพฤฒ วิบูลย์ภาณุเวช

89 89064 น.ส. เกศกนก ประสมทรัพย์

90 89107 นาย หิรัญกุล พิมพ์ศิริ

91 89184 นาย กฤศณ จารุกิตติคุณชัย

92 89187 นาย เป็นเอก คงกะพันธ์

93 89287 นาย อมรเทพ พุฒสิริ

94 89335 นาย รัฐนันท์ จันทโพธ์ิ

95 89367 น.ส. พิริยากร แก้วเรือง

96 89431 นาย จิโรจน์ ข้ากระแสร์

97 89432 นาย วสุ อินทะโย

98 89447 นาย ธนิสร ใจอินทร์

99 89590 นาย จิรฑภูมิ ดอนค้าไพร

100 89712 นาย ธนากร คามะนา

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

101 89713 นาย เนติพงศ์ สุขเกษม

102 89801 นาย สิทธา สารเพชร

103 89868 นาย ชาญวิช มาศมัณฑนะ

104 89954 นาย รษิตวิชญ์ พานิชวัฒนา

105 90011 นาย อาชวิน ศุภนิทัศนาภร

106 90057 นาย สุขพินิจ ใสจวง

107 90067 นาย ภูริเดช จันทร์ทรี

108 90088 น.ส. กัญญาวีร์ ภูละออ

109 90170 นาย สิรวิชญ์ ถาวรทรัพย์

110 90279 น.ส. สุปรียา น่วมขยัน

111 90545 น.ส. ปัณฑารีย์ สุดหล้า

112 90679 นาย กษิดิศ บุญเสนอ

113 90694 นาย ชนชน ฉวีวรรณ

114 90773 นาย กิตติภูมิ วงศ์ษา

115 90816 น.ส. รพีพลอย แจ่มศรี

116 90861 น.ส. อนัญญา อารยเจริญวงศ์

117 91087 น.ส. ณัฐธิยา น่ิมอนุสสรณ์กุล

118 91107 นาย พนธ์เอก จุมพฏสุนทร

119 91156 น.ส. พิชญ์สินี จิรวัฒนาเกษม

120 91361 น.ส. จิดาภา จันทร์เมธี

121 91386 นาย พงศกร บุษษะ

122 91447 นาย นิพิฐพนธ์ ภาคมฤค

123 91464 น.ส. ณัฏฐณิชา หึกขุนทด

124 91608 น.ส. ศริวิมล ทองขันธ์

125 91738 นาย กัณตินันท์ โพธ์ิศรี

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

คณะวิทยำศำสตร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

หนา้ 7 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

126 91813 นาย ธนพัชร์ ป้องเพชร

127 91878 นาย ภูริวัฒน์ วรคันท์

128 91885 น.ส. ปทุมวดี ดรุกาญจน์พฤฒิ

129 91897 น.ส. มนัสนันท์ แสนบุตร

130 91962 นาย ณัฐดนัย ชูกูล

131 91963 นาย ณัฐวุฒิ ทรัพย์มี

132 92054 นาย ภวัฒน์กุล โชคอนันต์นิธิ

133 92211 นาย ธีธัช ตะสน

134 92219 นาย ภวินท์ นาเจริญ

135 92222 นาย เจษฎากร ชุมเปีย

136 92249 นาย รัชชนนท์ ทิพทามูล

137 92333 นาย ธนบดี ประทีปบุษกร

138 92349 นาย ภูฟ้า กล้ิงฝอย

139 92350 น.ส. วรินภร กิรติภัทรธนากร

140 92457 นาย ต้ังปณิธาน คงบุญพร้ิง

141 92524 นาย กฤษณ์ โภคา

142 92638 นาย สืบสกุล สุวรรณสันติสุข

143 92647 นาย ธีร์ธวัช ฝ่ายค้ามี

144 92710 น.ส. สรัลรัตน์ สนสุรัตน์

145 92923 น.ส. รวิสรา สิงสุพรรณ

146 92945 นาย วิฐวรรธน์ ฤทัยธนารัตน์

147 92947 นาย บุณยกร เลิศอนันต์

148 92954 นาย ฐิติโชติ ก่ิงไพบูลย์

149 93135 นาย ณัฐกมล โชติพิบูลย์ทรัพย์

150 93168 นาย ศิรสิทธ์ิ สงแพง

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

151 93232 นาย พิชญุตม์ เพ็ชรเย็น

152 93311 นาย กฤษดา โกมารชุน

153 93325 น.ส. ปภานัน วิรุฬห์พงศ์

154 93338 นาย ธราเทพ เเซ่หลี

155 93616 น.ส. พรพิมล มหาจันทร์

156 93659 นาย อิทธิวรรธน์ ขุนพิชัย

157 93662 น.ส. พัณณิตา มงคลจินดา

158 93668 นาย ธนพนธ์ อุ่นทรัพย์

159 93818 นาย ธนภัทร เเสงวัฒนสิริ

160 93954 นาย จักริน ศิริวงศ์วิบูลย์

161 93984 น.ส. ชญาดา ม่วงบุญศรี

162 93999 น.ส. ณัฐวรา สาศรีเมือง

163 94388 นาย ธนาพล โพพิศ

164 94516 นาย พลภัทร สุนทรีวงศ์

165 94526 นาย บวรรัตน์ ต้ังนรารัชชกิจ

166 94567 นาย ปริญญากร สกุณา

167 94586 น.ส. สุณัชชา เมืองโคตร

168 94594 นาย นนทกฤช พันธ์พานิช

169 94609 นาย พรรษกร เฮียะเครือ

170 94697 นาย นนทกร ศรีชัย

171 94732 นาย เอกอนันต์ พูมดีสิทธินนท์

172 94736 นาย กิตติพิชญ์ เพ็งแจ่ม

173 94819 น.ส. อัญมณี ถาวรย่ิง

174 94863 น.ส. ณัฐวดี วุฒิวรดิษฐ์

175 94874 นาย สหรัฐ เลิศวนัสวงศ์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

176 94888 น.ส. พิชชากานต์ เกริกกวิน

177 94902 น.ส. โศภิษฐา คงสถาน

178 95040 น.ส. วันวิสา ภูตาคม

179 95158 นาย ทินกร จินตกะเวศ

180 95257 นาย อัมรินทร์ น้อยเผ่า

181 95362 นาย สันติ งามชารี

182 95420 นาย ชนะโชติ บึงไกร

183 95429 น.ส. ภูริณัฐ โล่ห์อ้านวยกุล

184 95541 นาย ณภัทรพงศ์ โชควิริยะจิตต์

185 95612 น.ส. ปิยมน ช่ืนแผ้ว

186 95616 นาย ธัชพล บูรณธนิต

187 95624 นาย ณัฐชานน ทรัพย์มีชัย

188 95724 นาย กฤตเมธ เย่ียงปรีชากุล

189 95757 น.ส. พิมพ์ชนก ชุ่มอ่อง

190 95783 นาย รัชพล ฉิมแก้ว

191 95942 นาย ณัฐวุฒิ เคลือบทอง

192 95993 นาย กฤตพงศ์ คูนา

193 95997 นาย ปรัชญา เขียวจันทร์

194 96042 นาย ธนกฤต ตระการจันทร์

195 96149 นาย วัชรพล อ่อนคล้าย

196 96225 นาย ณัฐพงษ์ กอรักงาม

197 96330 นาย นิธิศรัฎฐ์ พุฒิภาพงศ์

198 96507 นาย คีรเทพ ก้องสุวรรณ

199 96550 น.ส. พิมพ์ชนก แสงสุพจน์

200 96651 นาย นัธทวัฒน์ แสงหว้า

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

201 96742 นาย ธีรเมธ วงศ์เตชิต

202 96827 นาย ชยานนท์ ดลรัตน์

203 96857 นาย พสิษฐ์ ค้าเสนา

204 96939 นาย ปัญญากร ทิมจันทึก

205 97013 นาย ก้องภพ วรวุฒิเกษม

206 97242 น.ส. ภัทร์ฐิตา ยุรวัฒน์นิภากุล

207 97255 นาย ปกร ตันติวุฒิภัทร

208 97347 นาย อธิบดี คุ่ยประเสริฐ

209 97372 นาย พีรพัฒน์ มีแสงเงิน

210 97381 นาย กิตติพิสุทธ์ิ จันทร์ศรี

211 97439 นาย ปฏิภาณ ลากร

212 97448 นาย ธราเทพ จูเจริญ

213 97567 น.ส. ณัฐณิชา มาลัยลอย

214 97594 น.ส. ปรียาดา เตชะศารทูล

215 97640 นาย ทินภัทร ล้วนกล้า

216 97642 นาย ธีรทัศน์ เทพชัย

217 97707 นาย ทัชชกร พรหมผดุงชีพ

218 97795 นาย ธนบดี ชุณหชัชวาลกุล

219 97833 นาย ผดุงเดช ดลสา

220 97869 น.ส. พลอยพรรณ ชุมนุม

221 97891 นาย บูรพา พรมมิกุล

222 97912 นาย ชนพัทธ์ แก้วกัลยา

223 98076 น.ส. พิมพ์ลภัทร กอบชัยณรงค์

224 98087 น.ส. พิรญาณ์ เอนอ่อน

225 98130 นาย ระพีพรรฒ พรหมลัทธ์ิ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

226 98196 นาย อรุชา เขมทโรนนท์

227 98293 น.ส. ณัชชา ธรรมวิเศษ

228 98304 น.ส. ภัสสร เดชพันธ์

229 98464 นาย พงษ์ศิริ กิตติยุทธนาวิน

230 98552 นาย ฆนัท กรมธรรมา

231 98595 นาย ไชยวัฒน์ ส้าราญสุข

232 98623 น.ส. ปทิตตา กุศลสมบูรณ์

233 98641 นาย ณัฏฐชัย ม่ิงรัตน์ติกรณ์

234 98718 นาย อิชย์ โอดะ

235 98721 น.ส. ศิรภัสสร ปัญโญ

236 98730 นาย จิรเมธ ต้ังตรัยรัตนกุล

237 98755 น.ส. พัทธนันท์ ข้าเกตุ

238 98770 นาย ธีรภัทร พูลท้วม

239 98843 น.ส. ม่ันใจ บุญชนะมนตรี

240 98979 นาย เอกมันต์ หม่ันศรี

241 99199 นาย ศรุต สูงสุมาลย์

242 99430 นาย สิทธา ดาราพิสุทธ์ิ

243 99654 น.ส. ปานระพี แสงนาค

244 99655 นาย ธนวัฒน์ ม่วงมีผล

245 99695 น.ส. จันทภา ระดับปัญญาวุฒิ

246 99734 น.ส. นันทิกานต์ แก้วลอดหล้า

247 99788 นาย บารมี วงศ์เหลืองอ่อน

248 99885 นาย ณัชพล เวคินวัฒนเศรษฐ์

249 99892 นาย ภาสวิชญ์ ทองร่วง

250 99893 นาย วริส รุ่งรัตน์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

หนา้ 12 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

251 99921 นาย ตฤณ มีสวนนิล

252 99943 น.ส. สุดารัตน์ สังข์นิลแก้ว

253 99956 น.ส. พิณชนก ตรีประดับ

254 99962 น.ส. เปมิกา ศรีชัยเพชร

255 99994 น.ส. ปิยวรรณ ศิริวร

256 100069 นาย รชต ผลดี

257 100077 นาย ธราดล ทองหมี

258 100085 นาย ณัฐชนน มอนขุนทด

259 100103 นาย คุณานนต์ โสภาเจริญ

260 100117 นาย นวพล โพธ์ิแหบ

261 100153 นาย มนัสวิน ทองบ่อ

262 100155 น.ส. ลลิตา วงศ์เพชรชารัต

263 100321 น.ส. นงนภัส หมีทอง

264 100343 นาย สุขุมพัฒน์ รุจิธนัตโรจน์

265 100350 นาย ภูสิทธิ เพียรชอบ

266 100413 นาย ณดนัย บริพนธ์มงคล

267 100442 นาย ชนาธิป ทองฟัก

268 100565 นาย กฤติเดช โตใจธรรม

269 100657 นาย ปฏิพล ด้าทอง

270 100690 น.ส. กนกพร ทัยธิษา

271 100691 นาย วชิรวิทย์ เปรมไธสง

272 100696 นาย นิธิกร จุฬารัชศิลป์

273 100711 นาย กิตติภพ จ้าปาวัฒน์

274 100714 นาย ณภัทร แอนดริส

275 100798 นาย ปุณณรัญชน์ ยลวิลาศ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

276 100978 นาย คฑาเทพ ม่ิงขวัญ

277 101149 นาย ธีร์ อนุสรณ์ศาสน์

278 101162 นาย ชญานนท์ กุมมาระกะ

279 101179 นาย วิชญ์พล บัวทอง

280 101182 นาย อภิวัฒน์ มุมกลาง

281 101186 นาย กันตพัฒน์ ต้ังกิตติธารา

282 101194 นาย รณกร เมืองแก่น

283 101333 น.ส. ชาลินี เจ้ิง

284 101446 นาย อานัส กรีมละ

285 101447 นาย วีรวัฒน์ หลีสกุล

286 101452 นาย วรเมธ สีม่วงค้า

287 101602 นาย ปวรปรัชญ์ เกษมนุกิจกุล

288 101647 นาย วรรธนะ กองทอง

289 101658 นาย ธรรมสรณ์ จิรวรวงศ์

290 101736 นาย วิทวัตร ปานบ้ารุง

291 101738 นาย ภาสกร ศรีไตรรัตน์

292 101754 น.ส. ทอปัด ทิพยมนตรี

293 101793 นาย กฤตเมธ ทองเล่ียมนาค

294 101803 น.ส. อรทิพา รัตนเอกกวิน

295 101832 นาย สุจินดา คงคาเขต

296 101851 นาย วาธิน พรมฝ้าย

297 101896 น.ส. สุพิชชา ปุ๊ดสม

298 101932 นาย พฤฒพงศ์ สิงหวิบูลย์

299 101972 นาย ณัฐวุฒิ กล่ินถือศิล

300 101975 นาย ภูวิศ พุฒิไพโรจน์

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

301 101980 นาย มนพัทธ์ เเจ้งใจ

302 102028 นาย ฐิติวัฒน์ ฮาบสุวรรณ

303 102032 นาย ภัทรณพงษ์ สาครเจริญ

304 102049 นาย จิรายุทธ สัตยาคุณ

305 102086 นาย ปาณรวิชญ์ สุขมงคลรัตน์

306 102248 นาย อรินทราช ภูผาลาด

307 102269 นาย นพวิชญ์ ไหมพูล

308 102284 น.ส. ลลิตภัทร สันติวงษ์

309 102368 นาย ณฐสิทธ์ิ ฉัตรสิริม่ันคง

310 102411 นาย ทิฐิพล มูลทรัพย์

311 102447 น.ส. รดามณี น้้าทิพย์

312 102656 น.ส. กัญญาวีร์ ศรีพยัคฆ์

313 102657 นาย บูรณศักด์ิ ลมปลิว

314 102659 นาย จิรายุ งามสง่า

315 102684 นาย รวิภาส เขียนอักษร

316 102841 น.ส. ศุภิสรา วงศ์พัฒนกิจ

317 102880 นาย ธนภัทร สุเพ็ญ

318 102944 น.ส. สถิดา ทีภูเวียง

319 102996 น.ส. ณัชชา หนูขาว

320 103036 น.ส. หยกวิจิตร ธนาวัฒนะ

321 103055 น.ส. กนกวรรณ ภูมิไชย

322 103135 นาย ปพน ชาญเชิงพานิช

323 103136 นาย นิธิวัฒน์ นาโตนด

324 103143 นาย ณพฤทธ์ิ เหนือทอง

325 103197 นาย ณัฐพล นวลเอ่ียมเอก

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

326 103220 น.ส. ฐานิตา ปิตาลีมาพร

327 103262 นาย พงศภัค โชติกเดชาณรงค์

328 103282 น.ส. รมิตา คุราโมโต้

329 103346 น.ส. ไอลดา เกะผิง ชัว

330 103352 นาย ปุณยวัจน์ เวชบรรยงรัตน์

331 103413 นาย พศิษฐ์ บุญย่ิงเหลือ

332 103435 นาย อนาวิน โต๊ะและ

333 103586 นาย จารุเดช หุ่นภักดีวิจิตร

334 103593 นาย นิธินันท์ ธรรมสะโร

335 103599 นาย เอกพันธ์ พ่ึงแพ

336 103605 นาย กฤตภาส ทิมไสว

337 103714 นาย อิศรานุวัฒน์ ศรีวิชา

338 103728 นาย รัฐนนท์ บุญมาตา

339 103776 นาย ธนกฤต การควรคิด

340 103778 นาย ป.อิงครัต ชัยแก้ว

341 103780 นาย กฤตเมธ ด้าทองค้า

342 103855 นาย ปฏิภัทธ์ิ อุค้า

343 103867 น.ส. พิชามญช์ุ จรัลรุ่งโรจน์

344 103894 น.ส. วณิตรา พิทักษา

345 103917 นาย ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ

346 103920 น.ส. ธยาดา หัตถเจริญกิจ

347 103938 น.ส. ปิยธิดา ฤกษ์ดี

348 103993 นาย อดิรุจ ปลอดอ่อน

349 103995 นาย ปรรณกฤติ ไพบูลย์กุลวงษ์

350 104105 นาย ศรัณย์ จารุรังษีพัฒนกุล

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

หนา้ 16 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

351 104208 น.ส. กมลชนก แสงทอง

352 104211 นาย รวิพล พลศรุตวานิช

353 104264 นาย เทพทัต บุญบ้ารุง

354 104302 นาย ฟาริส แวมามะ

355 104361 นาย ดิลอาเขตร เดชาพิสุทธิ

356 104363 น.ส. พัชรธร นวลแก้ว

357 104391 น.ส. พรพรรณ พัวตนะ

358 104405 น.ส. กนกกานต์ เกตุสุวรรณ

359 104426 นาย ทิษณุ สุพิทักษ์

360 104428 น.ส. พุทธชาด เทพสุภรณ์กุล

361 104606 น.ส. ภูษิตา สุนทรา

362 104608 นาย ด้วยดี ตามไท

363 104703 นาย ภานุวิชญ์ ทนุวรรณ

364 104742 นาย ชิษณุพงศ์ ชุมศรี

365 104835 นาย เตชสิทธ์ิ วาณิชภัทรกุล

366 104916 น.ส. สุชาวดี สุขเอ่ียม

367 104942 นาย ธนวิชญ์ สิงห์เปีย

368 104943 นาย กิตติเชษฐ์ สินเธาว์สถาพร

369 104951 นาย ชยานันต์ เสริมศรี

370 104960 นาย กนกพล แก้วศรี

371 104967 นาย แก้วเพ็ชรัตน์ สีสันต์

372 104976 นาย ธงไชย พรชัยกิตต์ิ

373 104997 น.ส. กันตดา เพชรชมรัตน์

374 105034 นาย ธนวัฒน์ สมบัติก้าไร

375 105073 นาย เจษฎาภรณ์ ศิริปากรณ์

376 105075 นาย ณธรรศ สาสุนันท์

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์
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ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 82721 น.ส. อินทิรา วิชาธร

2 83045 น.ส. สุณิสา ธุวสินธ์ุ

3 83120 น.ส. ศศิกานณ์ ส้าราญ

4 83221 น.ส. รัชนีวรรณ จันตา

5 83277 น.ส. ณภัทร สมัครการนา

6 83279 นาย รัชชานนท์ ปรีชาชาญ

7 83335 นาย ชนิสร เก้ือสกุล

8 83457 น.ส. ธนาวดี เจริญทรัพย์

9 83722 น.ส. อภิญญา หวังห้องกลาง

10 84211 น.ส. ชุติมณฑน์ ใจตรง

11 84221 นาย ชัชพิสิฐ ไฝทอง

12 84469 น.ส. มณฑิรา สีสงปราบ

13 84934 นาย วชรภูมิ สุขนานา

14 87193 น.ส. อิสริญาภรณ์ หงษ์จันดา

15 87357 น.ส. ธวิพร วรรณวิลัย

16 88176 น.ส. อติมา วิจิตทาดา

17 88269 นาย ปฐมพร แสนกล้า

18 88382 นาย ณัฐกิตต์ิ ชมป้อม

19 88845 น.ส. พรภศร ถาวร

20 89034 น.ส. โชติกา อุสาห์รัมย์

21 89916 นาย กฤษฎา เอียดชะตา

22 90662 น.ส. หน่ึงฤทัย อ่อนพฤกษ์ภูมิ

23 90664 น.ส. ปัญญาพร เครือพันธ์

24 90985 น.ส. ฟ้าใส แซ่ล้ิม

25 91121 นาย วงศ์วริศ เบญจริยาภรณ์

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม

หนา้ 18 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

26 91385 นาย จารุพัฒน์ หารโคตร

27 92494 น.ส. สุวรรณษา กวางเต้น

28 92551 น.ส. พลอยขวัญ แพรล้วน

29 92725 น.ส. ธาราทิพย์ ใบเเสง

30 93285 นาย วิชชากร มีนะโยธิน

31 93409 น.ส. ชญาน์นันท์ เรือนช้าง

32 93627 น.ส. พรนภัส เพชรทองค้า

33 93686 นาย ภูวเดช โสตถิวรรณ์

34 94618 น.ส. ณัฐธยาน์ บุญช่ืน

35 95988 น.ส. กัญมาศ ถุงทอง

36 96138 น.ส. พิชญธิดา กองกะมุด

37 96411 น.ส. พิมพ์วิภา ตะมัง

38 96430 น.ส. มนัสนันท์ เครือเนตร

39 96799 น.ส. จิราพัชร เจริญกชกร

40 96988 น.ส. ประภัทสร จันทร์ศรี

41 96989 น.ส. ชัญญานุช สีนุ่น

42 97109 นาย นที ศรีหิรัญพัลลภ

43 97134 น.ส. จิดาภา เจริญศรีสกุล

44 97307 น.ส. สรชา ตันมณีสาคร

45 98011 น.ส. ปริตา ค้าสอน

46 98062 น.ส. กีรติยา สรรพิบูลย์

47 98603 น.ส. ศศิตา เซ๊ะ

48 98872 น.ส. ศิริรัตน์ ป้ันเนตร

49 98884 น.ส. ชาลิสา พงศ์อภิรักษกุล

50 99644 นาย ธีรพัฒน์ พีรพันธ์ุ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม

หนา้ 19 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

51 99944 น.ส. รชยา ร่ืนภิรมย์

52 100132 นาย ภูริทัศน์ อับเซ็น

53 100773 น.ส. ภัทรวดี เหมารา

54 101235 น.ส. กันตกานต์ วินัยพูล

55 101308 น.ส. สุดารัตน์ สุภราช

56 101363 น.ส. ปรียาภัทร เรืองศรี

57 101391 นาย ญาณวุฒิ สังเกิด สังเกิด

58 101484 น.ส. อนนทพร ดลผาสุข

59 101507 น.ส. ฑิชาวดี หนูศรี

60 101705 น.ส. ณัฏฐณิชา ศรีราม

61 101952 น.ส. นวรัตน์ หวังผล

62 102140 น.ส. บุษบรรณ เรืองปรัชญากุล

63 102142 นาย ปทักษ เลิศเศรษฐวณิช

64 102256 น.ส. กาญจนาพร ทะวะลี

65 102595 น.ส. ภัทรวดี อวนสินธ์ุ

66 102701 นาย จุลจักร สิมลี

67 102732 น.ส. อุมาภรณ์ ปากบารา

68 102753 น.ส. นัชชา ไชยยะ

69 102755 นาย โชคชัย แก่นบุญ

70 103137 นาย รัชพงษ์ จตุพงษ์ไพโรจน์

71 103706 นาย วิศรุต ศิริแก้ว

72 103783 นาย ธานินทร์ ศิลป์ประกอบ

73 104190 น.ส. ไอรดา สีบุญทา

74 104281 น.ส. พิชญาภา สุวรรณ์

75 104304 นาย พัทธยากร จารุมาศ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม

หนา้ 20 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

76 104651 น.ส. นัฎฐนิชา แสงอุ่น

77 104783 นาย อนุภัทร สุทธิเลิศ

78 104854 น.ส. รัญติกานต์ โต๊ะยีบอ

79 105072 นาย ณฐดล ขวัญม่ิง

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำเคมีอุตสำหกรรม

หนา้ 21 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 82876 นาย ณัฐชนน ไตรธรรม

2 85486 น.ส. ภาสินี ติดยงค์

3 86206 น.ส. สิรินุช ธรรมรจน์

4 86300 น.ส. กฤติยาภรณ์ ช่ืนบาน

5 86916 น.ส. ธัญจิรา ลิเล่ิม

6 88031 น.ส. กัลยกุล ภูเขม่า

7 88284 น.ส. อรกานต์ สลามเต๊ะ

8 90729 นาย พีรพงษ์ นิกรวัฒน์

9 95427 นาย วรเมธ สุพพัตกุล

10 95989 น.ส. ภัทรมน บุบผาโภชน์

11 96410 น.ส. ปรนันท์ จงจินากูล

12 96685 น.ส. ชนิศา น่ิมนวล

13 97108 น.ส. ณัฐกานต์ มาลี

14 97110 นาย ธนวัฒน์ บางใหญ่

15 97231 น.ส. สุภัสสร ชิงจันทร์

16 97859 นาย วายุ ตรีวิชัย

17 99114 นาย ธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์

18 99744 นาย เสถียรพงษ์ มาลาศรี

19 101926 นาย ภูริภัทร เสน่ห์

20 102875 นาย ชนินทร คนตรง

21 103770 นาย โรจนศักด์ิ สระทอง

22 103978 น.ส. ธันยพร ไชยศรี

23 104289 น.ส. อัจจิมา ทองอ่อน

24 104446 นาย ยงยศ บัวภา

25 104489 นาย ธนภัทร นนท์ธนประกิจ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรอย่ำงย่ังยืน

หนา้ 22 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

26 104874 น.ส. ณัฐธีรยา นิลนพ

27 105041 นาย ภัทรภณ คล้ายรัศมี

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อมและกำรจัดกำรอย่ำงย่ังยืน

หนา้ 23 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 86512 น.ส. ปวีณ์ธิดา วรวัฒน์

2 86776 น.ส. สโรชา พ่วงเครือ

3 86920 น.ส. ศวิตา ป่ินสุวรรณ

4 88023 น.ส. ฐิตารีย์ เลิศบุษศราคาม

5 88954 น.ส. รณิดา หงษ์ลีลา

6 89659 น.ส. สุภัชญา ตันสุวรรณ

7 89755 น.ส. จิราพร ฉายแก้ว

8 89781 น.ส. สุนันทา ญาติปล้ืม

9 91433 น.ส. รัตนาพร จันจินดา

10 94630 น.ส. กัญญ์วรา เสาวลักษณ์

11 95330 น.ส. กฤติกร สมานฉันท์

12 96122 นาย กสิพัฒน์ เอ่ียมจ้ารัส

13 96306 น.ส. เบญจมาภรณ์ อ่อนสิงห์

14 96374 นาย วรธน กังแฮ

15 97227 น.ส. กฤติมา โตสัจจะวงษ์

16 98290 น.ส. ศุภลักษณ์ เดวิเลาะ

17 100188 นาย ธนพล แสงวัฒนสิริ

18 102254 นาย ด้ารงเดช ศรีนิล

19 103559 น.ส. นันท์นภัส พันธ์ุเหล็ก

20 103701 น.ส. เกวลิน หินจ้าปา

21 104254 น.ส. กัญญาณี ชูตระกูลธรรม

สำขำวิชำเทคโนโลยีชีวภำพอุตสำหกรรม

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

หนา้ 24 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 83064 นาย นนธการ จันทร์แจ่มศรี

2 84265 น.ส. ชญานิน แก้วนิยม

3 84765 น.ส. วรดา ไพรงาม

4 85512 น.ส. ณิชา นฤภัย

5 85627 นาย ไชยพร เปล่ียนผลัด

6 86016 น.ส. สุชาวดี ภูมิศูนย์

7 86022 น.ส. พิมพกานต์ ย้ิมชาญกาญจน์

8 86071 น.ส. ณัฏฐ์กฤตา ถาวรกูล

9 86510 น.ส. กรชนก แสนสี

10 86511 น.ส. ชนิดา ชาญวณิชชากุล

11 86600 น.ส. วรรณดาลี ศรีสันงาม

12 86922 น.ส. ณัฐวดี ทองใบ

13 87858 น.ส. ธัญสิริ เจริญสุข

14 88115 น.ส. ธัญจิรา ตันฑวรักษ์

15 88702 น.ส. กมลทิพย์ สกุลบริวัตร

16 88825 น.ส. เบญญาภา กาวไธสง

17 88861 น.ส. ปุณณภา ประกอบแก้ว

18 89551 น.ส. กฤษณา หร่ังย้ิม

19 89912 น.ส. เบญจวรรณ สูงล้น

20 90908 น.ส. ชุติกาญจน์ ลาวทอง

21 91177 นาย ชลชาติ นามศักด์ิ

22 91475 นาย กลวัชร ประธรรมยันเต

23 91503 น.ส. วรณัน อินเจ๊ก

24 91704 นาย ภาณุวัฒน์ ธิเเก้ว

25 91915 น.ส. จุฑาทิพย์ บุปผาสุวรรณ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำจุลชีววิทยำอุตสำหกรรม

หนา้ 25 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

26 91945 น.ส. ศศิธร จ้องการ

27 92285 น.ส. สโรชินี ยอดแก้ว

28 92622 น.ส. ณัฏฐ์ธาริตา ศรีมงคล

29 92808 น.ส. ศตพร แซ่ล่ิม

30 92913 น.ส. มณีรัตน์ นาคเจริญ

31 93128 น.ส. พรสวรรค์ น้าภา

32 93437 น.ส. แพรพลอย สุวรรณเจริญ

33 93843 น.ส. ปทุมรัตน์ ตะเคียนเกล้ียง

34 94307 น.ส. แพรวา เนียรอรุณ

35 94441 น.ส. ภัทรธิดา ก้าป่ันทอง

36 94472 น.ส. มัญช์ุธีรา ลีอ้่า

37 95340 น.ส. มุทิตา ศิริสวัสด์ิ

38 95753 นาย ธศิวัฒน์ เทนอิสสระ

39 95834 น.ส. ณัฐณิชา ปึกขาว

40 95877 น.ส. พิมพิศา ขอบใจ

41 96337 น.ส. ภัทรสุดา ขวานอก

42 96460 น.ส. ณิชารีย์ พรมวงษ์

43 96903 น.ส. รุ้งทิพย์ โคตุทา

44 96987 นาย นพกรณ์ เล็กข้า

45 97461 น.ส. ปวีณ์ธิดา ทองแผ่น

46 97498 นาย พีรวัส เพชรสุทธ์ิ

47 97518 น.ส. ธิติกานต์ เกตุรัตน์

48 97646 นาย นิพัทธ์ สุขหุ้ม

49 97821 นาย ธนา รุ่งสุวรรณสกุล

50 98245 น.ส. ณัชชา เกตุแก้ว

สำขำวิชำจุลชีววิทยำอุตสำหกรรม

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

หนา้ 26 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

51 98546 น.ส. กุลจิรา สุขแก้ว

52 99307 น.ส. วรจิรา ดวงจ้าปา

53 99543 น.ส. พรนิภา วิจิตรโสภณ

54 99942 น.ส. ประภาพร เวียงนนท์

55 100099 น.ส. โชติกา ต้ังม่ันภูวดล

56 100211 น.ส. ญามณี สีไพรอ่อน

57 100484 น.ส. อัญวีณ์ สุธีอรุณวิทย์

58 100591 น.ส. รัตติยากร เสร็จกิจ

59 101181 น.ส. จุฑาดา แก้วนาค

60 101530 น.ส. สุนันทา ปรีชาโชติ

61 101772 น.ส. จันทวรรณ ชัยณรงค์

62 101778 น.ส. ภูษณิศา วงศ์ล่าม

63 102139 น.ส. สลิลทิพย์ อินทร์พิมพ์

64 102257 น.ส. อรอุษา สารวัตร์

65 102388 นาย ทยาวีร์ น่ิมนุช

66 102737 น.ส. กีรัตยา อุปยะโสธร

67 102974 น.ส. ปัณณพร ใหม่สุวรรณ์

68 103003 น.ส. มญชิรา นุ่นหยู

69 103691 น.ส. พีรดา พลับพลา

70 104030 น.ส. สุพัตรา ชมภู

71 104062 น.ส. ปภาวินตรี แหลมสมุทร

72 104196 น.ส. รักษิตา ประสงค์ผล

73 104411 น.ส. ปริยากร เทียนดี

74 104477 น.ส. กฤติยาณี ลาภมงคลกุล

75 104486 น.ส. ณัชชา วงค์สวัสด์ิ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำจุลชีววิทยำอุตสำหกรรม

หนา้ 27 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

76 104554 น.ส. บุณฑริกา เอ่ียมสม

77 104615 น.ส. ปริยาภัทร จ้าปานิล

78 104945 นาย ชาญธาดา ยุพิน

79 104968 น.ส. วรัชยา บางเขน

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำจุลชีววิทยำอุตสำหกรรม

หนา้ 28 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 84441 น.ส. กรรณิการ์ โข้บุรี

2 84924 นาย กฤตกร ทองบุรี

3 88307 น.ส. ณัฐชา สังฆมณี

4 89279 น.ส. ณัฐณิชา มาละบุตร

5 91525 น.ส. อานีรา ดือเระ

6 92616 น.ส. ขวัญชนก ศรีหยัดแย้ม

7 93167 นาย ทัตพงศ์ ปนัดตา

8 94290 นาย ณัฐดนัย ศรีระชาติ

9 99375 น.ส. ภัทราพร ธรรมบุญ

10 102430 น.ส. มนสนันท์ ล้ีไพบูลย์

11 104454 นาย ภูบดินทร์ กฤติยาฤทธิ

12 104891 นาย สิรวิชญ์ ชูชีพ

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำฟิสิกส์อุตสำหกรรม

หนา้ 29 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 82649 น.ส. อรวรรณ ล้ิมกุล

2 84889 น.ส. อนัญญา จาดเพ็ง

3 84971 น.ส. จุฑามณี อินทรเกษม

4 85106 นาย นันทกร เนคะมานุรักษ์

5 86245 น.ส. กนกอร ตูมกลาง

6 86318 นาย ปุณณภพ สุวรรณสัมพันธ์

7 87401 น.ส. สุภัสสร ทองเอียบ

8 87446 นาย ธนกร บุ้นเฮ้ียน

9 90024 นาย ชนภัทร สวัสวรธรรม

10 91432 น.ส. คนธวัลย์ ทองอ่วมใหญ่

11 91766 น.ส. ชลิตา อาลีมีน

12 92063 น.ส. สุขปรีดา เหล่ือมทองหลาง

13 92301 น.ส. ณัชชา ทัศนนนท์

14 92433 น.ส. ชมพูนุช เพ็งเจริญ

15 92560 นาย กีรติ สินภักดี

16 94094 น.ส. สิรินทร์ยา นกสูงเนิน

17 95914 น.ส. ช่อทิพย์ น้อยคูณ

18 96982 นาย นนทกานต์ เลิศทรัพย์จินดา

19 97353 นาย อธิป พูลผล

20 97811 นาย สุกฤษฏ์ิ คุปต์กานต์

21 97939 น.ส. ศุภิสรา เถาว์ทวี

22 98009 น.ส. กมลวรรณ มังกรทอง

23 98805 นาย รัฐภูมิ สายกระสุน

24 99105 น.ส. ณัฐมน ดีมีศรี

25 99134 นาย ชวิน ธาราวุฒิ

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำสถิติประยุกต์และกำรวิเครำะห์ข้อมูล

หนา้ 30 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

26 99262 นาย สุคีริณ รุ่งรัตน์

27 99489 นาย นัศร่ี มัสโอดี

28 99688 น.ส. ณิภัชญา นาแหลม

29 99718 น.ส. สุภาวดี กิจเจริญศิลป์

30 99836 น.ส. พราวรวี หลากสุขถม

31 100048 น.ส. นภกร กล่ินเกษร

32 100306 นาย พงศภัค นิภาพันธ์

33 100365 น.ส. อัสนีดา มะมิง

34 100541 น.ส. ฤชุดา ดอนสิงห์

35 101168 น.ส. ต้นหยก บูรณวานิช

36 101210 นาย ขวัญชัย อุดม

37 101732 น.ส. กมลชนก สีค้า

38 101797 น.ส. ปวีณา และเล็ก

39 101920 น.ส. อารียา แสงเพลิง

40 102084 นาย นัทธพงศ์ เครือคุณ

41 102089 นาย ปิยวัฒน์ เจนพิพัฒน์

42 102390 น.ส. ชนิสรา เอเดิง

43 102452 นาย พิชญ ช่วงพิทักษ์

44 102819 น.ส. สิริกร แย้มเกตุ

45 102852 น.ส. ภคนันท์ ศรีจันทร์บาล

46 103073 น.ส. อาฬฎา ชนะรัชชรักษ์

47 103089 นาย ภานุพงศ์ จระคร

48 103768 น.ส. ทิพวรรณ เขียวงาม

49 104356 นาย กีรติ เพชรนาวาส

50 104429 น.ส. รุ่งนภา มาตย์สาลี

51 104455 นาย ดนุเดช เพ็ชรคง

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

สำขำวิชำสถิติประยุกต์และกำรวิเครำะห์ข้อมูล

หนา้ 31 จาก 32



ล ำดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร ช่ือ - นำมสกุล

1 87681 นาย ธนวัฒน์ เพ็ชร์รัตน์

2 88194 น.ส. ณัชชารย์ ชัยวงษ์ฐิติกุล

3 91948 น.ส. ชวัลญา เหลืองงามละออ

4 97385 น.ส. ธารลดา พัฒนสาร

5 97412 นาย กันตภณ ล้ิมสุขศิริ

6 101884 นาย เพียรวัตร ไคร่นุ่นโพธ์ิ

7 101946 น.ส. ภัควลัญชญ์ อ่อนเนตร

สำขำวิชำเคมีวิศวกรรมและอุตสำหกรรม (หลักสูตรนำนำชำติ)

รำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภำษณ์คัดเลือกบุคคลเข้ำศึกษำต่อระดับปริญญำตรี

รอบท่ี 1 Portfolio ประจ ำปีกำรศึกษำ 2566

คณะวิทยำศำสตร์

หนา้ 32 จาก 32
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