
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House แบบ Portfolio รอบท่ี 1 
คณะวิศวกรรมศาสตร์   

ประจำปีการศึกษา  2566 
----------------------------------------------------- 

 

         ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้
ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Portfolio รอบท่ี 1 ประจำปีการศึกษา 2566  ซึ่งบัดนี้
ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์ Clearing House ระดับปริญญาตรี  
ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี ้

 

 
   ประกาศ  ณ  วันที่     27   มกราคม   พ.ศ.  2566 
 
 
 

       
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  วัฒนจตุรพร) 
         รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 
 



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 7 – 8 กมุภาพนัธ ์ 2566 หากไม่
ด าเนินการตามวนัเวลาท่ีก าหนดถือวา่สละสิทธ์ิ อนึ่งผู้ประสงค์ใช้งานระบบจะต้อง
ลงทะเบียนขอเข้าใช้ระบบก่อนล่วงหน้าจึงจะสามารถยืนยันสิทธิ์ได้  

2. เมือ่ยนืยนัสทิธิ ์ (Clearing House) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหด้ปูระกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้
ศกึษาที ่https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ ในวนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2566 เพือ่ดู
รายละเอยีดขัน้ตอนปฏบิตัเิรื่องการรายงานตวัผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาและช าระเงนิค่ายนืยนัสทิธิ ์
(ค่าธรรมเนียมการศกึษาล่วงหน้า) 

3. รายงานตวัผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษาทาง https://new.reg.kmitl.ac.th/admission/ และช าระ
เงนิยนืยนัสทิธิใ์นวนัที ่17 - 23 กุมภาพนัธ ์2566  ผา่นช่องทางทีส่ถาบนัฯ ก าหนด  ตาม
อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษาแบบเหมาจ่าย (รายละเอยีดเพิม่เตมิแจง้ใหท้ราบในวนั
ประกาศรายชื่อผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา) 
 

 
ส านกัทะเบยีนและประมวลผล 

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
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รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ประจ าปีการศึกษา 2566 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบงั 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วศ.บ.) รอบที ่1 การรับแบบ Portfolio 

 

1. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83589 น.ส. วิชาดา บัววัน 

2 84233 นาย ชโยธร เพียรเก็บ 

3 84257 นาย พีรภัทร ทันสมัย 

4 85669 นาย พสธร ศรีพิรอด 

5 85730 นาย ณัฐพงษ์ กังวานวงษ์ 

6 85764 นาย ไชยวัฒน์ พุ่มมา 

7 85924 นาย ธนาธิป มั่นคงดี 

8 85973 นาย กันตภณ นาคสุทธิ์ 

9 86117 นาย วงศ์รพี ใจยาธิ 

10 86688 นาย มารูฟ ประพฤติชอบ 

11 86988 นาย ปวริศ แทบมาลัย 

12 87502 นาย ทยุต พิบูลศักดิ์ 

13 88267 น.ส. ฐิติรัตน ์ธรรมารักษ์วัฒนะ 

14 88422 นาย ณัฐพัชร์ ลือบัณฑิตกุล 

15 88492 นาย ธนกร ทองปิ่นแก้ว 

16 88808 นาย ทัตวรินทร์ พูนพินิจ 

17 88915 น.ส. นาฎนารี เกิดประเสริฐ 

18 88978 นาย รุ่งอรุณ ฟองเกิด 

19 89042 นาย พีรพล นิธิเมธสานนท์ 

20 89079 นาย ชนันธร โนประโคน 

21 89238 น.ส. ณัฐนรี จุ้ยศุขะ 

22 89675 น.ส. ลดาวรรณ ชาตินันท์ 

23 89788 นาย ธีรนพ พูลพร 

b
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1. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

24 90193 นาย ปัณณทัต พิลาภรณ์ 

25 90719 นาย ธชัชัย สีทา 

26 90952 นาย พรพิพัฒน์ บัวเผื่อน 

27 91028 น.ส. สิริญาภรณ์ กกฝ้าย 

28 91095 นาย ศุภชัย สมสกุล 

29 91212 นาย ระพีภัทธ์ เพ่งพิศ 

30 91251 นาย นัทธพงศ์ หาชัย 

31 91501 นาย ไชยวัฒน์ ครองยุติ 

32 91790 นาย ภูตะวัน ทองกลม 

33 91821 นาย ณัฐชนน จอมงูเหลือม 

34 92338 นาย นันทวัฒน์ วรชิน 

35 92366 นาย คุณานนต์ กลิ่นศรีสุข 

36 92479 น.ส. บุญรดา ทิทอง 

37 92617 นาย ภัทรพล เจริญกุล 

38 92764 นาย ธนกร พวงดี 

39 92892 น.ส. ศิริกัญญา พลายระหาญ 

40 93176 น.ส. ทิพย์อ าภา รามัญ 

41 93198 นาย ชนัต สังขพันธ์ 

42 93212 นาย วุฒิภัทร บุบผา 

43 93506 นาย สิทธิพร อรัญวงศ์ 

44 93705 นาย กฤตธรรศ ปาจันทร์ 

45 93722 นาย กัญจน์ ข าเจริญ 

46 93906 น.ส. กรกนก พรมสี 

47 93908 นาย สรยุทธ โสภาแปง 

48 93916 นาย พิชิตชัย เจือจันทร์ 

49 93970 นาย พายุพัด นาคข า 

50 94208 น.ส. อนุชธิดา สทิธิ์สูงเนิน 

51 94281 นาย อนันต์ยศ รัตนแสง 

52 94322 นาย คุณานนท์ รุ่งพิมาย 

b
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1. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

53 94511 นาย สุภรรณธิพงษ์ แจ่มศรี 

54 94554 นาย กฤษฏิ์ อุทธิยา 

55 94562 นาย สรยุทธ์ บุญมีวิเศษ 

56 94613 นาย นพกฤษฏิ์ มณีอิสริยาพร 

57 94679 น.ส. จุฬาตรีคูณ คัทมาร 

58 94881 นาย วัฒธรินทร์ ปุณณะการ ี

59 95054 น.ส. เวธกา แปลงไร่ 

60 95170 น.ส. ศุภิสรา ฤทธิ์เดช 

61 95205 น.ส. ปณิตา เผื่อแผ่ 

62 95261 นาย ศิรสิทธิ์ กฤชกาญจนพันธ์ 

63 95672 นาย พงศ์พิพัฒน์ สมพงศ์ 

64 95817 นาย เรวัติ โตพิพัฒนมงคล 

65 95820 นาย เผ่าพัฒน์ แถวโนนงิ้ว 

66 95915 นาย สหรัฐ พลธีรยุทธ 

67 95935 นาย พิชญ์ นาคดี 

68 95959 น.ส. ณัฐณิชา จนิดาศรี 

69 96086 นาย ชยาบดินทร์ ดีปู่ 

70 96136 นาย ภูริณัฐ บุญมีสุข 

71 96143 นาย กฤติธี น้อยน้ าค า 

72 96170 น.ส. ศิริยาภรณ์ ภูมูลนา 

73 96207 นาย พรเทพ นี้ละไทย 

74 96323 นาย ศิริเสฐียร สมัครัฐกิจ 

75 97215 น.ส. สุพิชชา เย่ายวน 

76 97241 นาย ชัยธวัช เเก้วกองทรัพย์ 

77 97277 นาย ภูริช กมลวรานนท์ 

78 97291 นาย พงษพัฒน์ งิมขุนทด 

79 97373 น.ส. ลภัสรดา สุขะการผดุง 

80 97519 นาย กิตติธัช สุรัตนชัยบุญเลิศ 

81 97536 นาย ภัคพล ผดุงแดน 

A
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1. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

82 97566 นาย เป็นหนึ่ง เปี่ยมไทย 

83 97595 นาย พาทิศ เตชะทวีกุล 

84 97706 นาย ภูรวี วิศวเวช 

85 97709 น.ส. นิยดา เจริญผล 

86 97727 นาย ณดล วิไลรัตน์ 

87 97843 นาย อิมรอน แวหะมะ 

88 97980 นาย กิตตภัส พูลเจริญ 

89 98104 นาย ณัฐสรณ์ สมรูป 

90 98114 นาย ศุภกิตติ์ มั่งคั่ง 

91 98224 นาย สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์ 

92 98306 น.ส. ทิฆัมพร ศรีจักรวาลวุฒิ 

93 98606 นาย คณุตพงศ์ แสงรัตน์ 

94 98654 นาย มณชัย วงศ์สวาท 

95 98686 น.ส. อมลวรรณ วันเพ็ญ 

96 98727 น.ส. ศิริณา แฝงกาย 

97 98829 นาย พรภวิษฐ์ ชิณวงค์ 

98 98876 น.ส. ศศิธร หลักธรรม 

99 98881 นาย พชรพล เหลืองนฤทัย 

100 98910 น.ส. จิรัชญา อ่อนพุทรา 

101 99042 นาย วิทวัสรังสี ปันต๊ะรังษี 

102 99085 นาย ณัฐภัทร แก้วคุณ 

103 99396 นาย ลัญฉกร จักทอน 

104 99491 นาย ธีธัช อุทธา 

105 99560 นาย พีรพัฒน์ มงคลแก้ว 

106 99568 นาย ศดิศ ยานุวงษ์ 

107 100095 น.ส. น้ าทิพย์ธิดา สระสิทธิ์ 

108 100182 นาย ศรใจ จาตุรนต์ 

109 100258 นาย รัฐชา วงศ์ศรีรุ่งวัฒนา 

110 100679 นาย ศิรชัช ไข่แก้ว 

b
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1. วศิวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

111 100807 นาย ปภินวิทย์ ดอนหล้า 

112 100956 นาย กวินเพชร ชูวารี 

113 101052 นาย ณัฐนันท์ บุญเรือง 

114 101295 นาย ธีรศักดิ์ จันทโรวาส 

115 101674 นาย ณปภัช อิงโชติศักดิ์ 

116 101680 น.ส. เบญจวรรณ ล่าแยง 

117 102035 นาย อินทวุฒิ ว่องจิตต์วุฒิไกร 

118 102471 น.ส. พิมพกานต์ เตียะเพชร 

119 102555 นาย ธนบดี สุริยะฉาย 

120 102706 นาย อนุวัฒน์ ปิ่นแก้ว 

121 102860 นาย อัครวินท์ โคตรบรรเทา 

122 102863 น.ส. โยษิตา เกษม 

123 103481 น.ส. กรณิตฐ์ แสงสว่าง 

124 104179 นาย อธิคม ลิขิตธรรมกุล 

125 104328 นาย ก้าวกล้า พงษหา 

 

2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 84840 นาย ภูมิปภัทร ชนะถาวราลักษณ์ 

2 86039 นาย ธิติสรรค์ ทัศนาธร 

3 86112 นาย ณัฐนนท์ วงศ์เกี่ย 

4 86221 น.ส. สุพัชรา พับขุนทด 

5 86419 น.ส. ทรงสกุล สืบสิงห์คาน 

6 86492 นาย ธิติพัทธ์ อุดมวิริยะเสรี 

7 87075 น.ส. วิชุดา สุพลชัยชาญ 

8 87722 น.ส. กัญญาพัชร ธรรมารักษ์วัฒนะ 

9 87821 น.ส. มนัสนันท์ ชวนะภูธร 

10 88246 น.ส. วรันธร ปัญญาธัญญะ 

b
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2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

11 88348 นาย นาธาน สะราค า 

12 88485 น.ส. ศิริลักษณ์ ดาหาร 

13 88540 น.ส. กุลอัครยาภรณ์ พิชิตชโลธร 

14 88561 นาย ปฐมพร แสนกล้า 

15 88840 น.ส. ธมลวรรณ แสงจันทร์ 

16 89174 น.ส. รภัสศา ช่อมะปราง 

17 89269 นาย อนุชา ขยันการ 

18 89277 น.ส. กรรณิการ์ โข้บุร ี

19 89375 น.ส. กรรณิการ์ กาญจนเพ็ญ 

20 89383 นาย ณโรดม ปานสวัสดิ์ 

21 90094 น.ส. เขมิกา แก่กล้า 

22 90113 นาย อรรถพล ราชาธรรมกุล 

23 90796 น.ส. สรรค์พร ศรีอวยพรชัย 

24 90864 นาย ปัญญาพล ม่วงคลา 

25 90928 นาย ธนกฤต ธรรมโคตร 

26 90955 น.ส. รณิดา หงษ์ลีลา 

27 91047 นาย เมธพนธ์ ภู่ประจ าศิลป ์

28 91052 น.ส. ศรสวรรค์ ศิริค า 

29 91178 น.ส. เบญญาดา บุบผะศิริ 

30 91194 น.ส. ณัฐณิชา สวนไผ่ 

31 91218 น.ส. ปาริตา สโมสร 

32 91225 น.ส. กฤติยา คงเป็นนิจ 

33 91573 น.ส. ณัฐนิชา กล่ าแสง 

34 91715 นาย ปิติพงษ์ วงษ์จ าปา 

35 91953 น.ส. ฐิตินันท ์อุ้มทอง 

36 91993 น.ส. กรรณิกา ดิลกธรรมวุธ 

37 92251 นาย อนุพันธ์ สุนทรโชติ 

38 92313 นาย วงศกร ฟังนภาแก้ว 

39 92408 น.ส. พิยะดา โคจ านงค์ 

b
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2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

40 92587 น.ส. โสภณัฐ มิ่งขวัญ 

41 92624 น.ส. วริศรา ย่างเล้ง 

42 92653 นาย นพรัตน์ รักสนิท 

43 92732 น.ส. ฟองติล จันทร์เกิด 

44 92832 น.ส. วรรณนภา เเจ่มจรัส 

45 93197 น.ส. นัยรัตน ์วิจิตรพาหนการ 

46 93383 นาย พงศกร แสงสว่าง 

47 93652 นาย ศุภวิชญ์ พิทักษานนท์กุล 

48 93840 น.ส. อนันดา ค าภิรานนท์ 

49 93963 น.ส. อนันตา เทพณรงค์ 

50 94293 น.ส. นัทธมน ค าป้อง 

51 94393 น.ส. ณัฐกิตติ์ คัมภิรา 

52 94592 น.ส. ศุภธวดี ไวยเวช 

53 94750 น.ส. ศิรดา จันทรัตน์ 

54 94875 น.ส. เขมจิรา ลิภา 

55 94900 นาย นภสร เงินดี 

56 94931 น.ส. วริศรา แจ้วเสียง 

57 94945 น.ส. แพรขวัญ บัวจารย์ 

58 95012 น.ส. สุกานดา เรืองฤทธิ์ 

59 95276 น.ส. จิรประภา เปรมศรี 

60 95549 น.ส. พรภิมา ไชยะ 

61 95830 น.ส. ภัทรานิษฐ์ ทัศนบรรจง 

62 96472 น.ส. ญาณิศา นามวาท 

63 97169 น.ส. สกุลกาญจน์ ยุวสุคนธ์ 

64 97176 นาย ชวิน รัตนไตรวิรัตน์ 

65 97350 นาย ดนุสรณ์ อนุสาร 

66 97584 น.ส. พิมพ์ชนก เจริญศิลป์ 

67 97627 น.ส. รัฐพร พัฒนสุพงษ์ 

68 97659 นาย กษิดิ์เดช บ ารุงสุข 

A
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2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

69 97802 น.ส. ภัทราพร รัตนพงศ์ 

70 98080 นาย ฐปนวัฒน์ ตรีพันธุ์ 

71 98096 น.ส. ปรียาภัทร มณีโชติ 

72 98566 น.ส. วีรวัฒนา ศรีอินทรสุทธิ์ 

73 98701 น.ส. วิรากร บุตรพรม 

74 98733 นาย อาณัติ ภูมิสา 

75 99014 นาย ตฤษนันท์ พงษ์พัฒน์ 

76 99164 น.ส. รัฐนันท ์พุ่มเกาะ 

77 99212 นาย ธนภูมิ มากศิริ 

78 99490 น.ส. ปิยาพัชร แจงบ ารุง 

79 100179 นาย ภูศิษฎ์ วุฒิวระวงษ์ 

80 100449 นาย ชัชรินทร์ โพธานะ 

81 100513 น.ส. กัญญาณัฐ ตุ้งซี่ 

82 104277 น.ส. ชนิตา ลอยประเสริฐ 

 

3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83778 นาย นันท์ธร จี่พิมาย 

2 86488 น.ส. อัจฉณี ทรัพย์มูล 

3 86751 นาย เรวัต บุตรวิชา 

4 87783 นาย วีรภัทร ชนะภัย 

5 88328 นาย ธนวัฒน์ พรมชัย 

6 88472 นาย สุพจน์ นิลแช่ม 

7 88675 น.ส. ภคพร พงษ์ประเสริฐ 

8 90257 นาย ณัฐกิตติ์ ชาตะวิทยากูล 

9 91163 นาย ฌานวัฒน์ บุญน า 

10 91607 น.ส. พัชราพรรณ อิ่นค า 

11 92097 นาย ณัฐวุฒิ สินดี 

b
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3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

12 92257 น.ส. กานต์ธิดา ภูวนารถ 

13 92534 นาย จิรวัฒน์ ด่านคอนสกุล 

14 92862 นาย พันธกานต์ เนียมสิน 

15 92897 นาย อนันตา ธีรวัฒน์วาที 

16 93100 นาย สิทธิโชค ทองวงษ์ 

17 93158 น.ส. ปุณยภา ช้างพงษ์ 

18 93164 นาย ไกรศร ผาสุข 

19 93486 นาย นวพล มูลทองสงค์ 

20 93540 น.ส. จิรัชฎา พิมพา 

21 93579 นาย พัชรพล ตุกวุ่น 

22 93976 นาย ชุษณะ คงอินทร์ 

23 94775 นาย ศุภกร กันตะบุตร 

24 94780 นาย สัณห์พิชญ์ หมอยาสิทธิ์ 

25 94940 นาย สรวิชญ์ คลังสิน 

26 95314 นาย รณฤทธิ์ วงศ์สว่าง 

27 96017 นาย จุฑาภัทร ตั้งพรสมาน 

28 96162 นาย ณัฐภาส เจริญกุลพิภัทร์ 

29 96230 นาย ธชภัค วงษาโรจน์ 

30 96788 นาย สาธร ดวงจ าปา 

31 97864 น.ส. แพรวา บุญหนุน 

32 97887 น.ส. รวิสรา ศิลานันท์ 

33 98445 นาย เจษนัยษ์ วงศ์เลิศ 

34 98949 น.ส. วิสุตา จิตรศิริชล 

35 99145 นาย ปณต ถานะตาล 

36 99182 น.ส. ภูริชญา อารีวานิช 

37 99274 นาย พัชรพงษ์ ฤทธิพงษ์พันธ์ 

38 99342 นาย วุฒิดล ถนอมนา 

39 99425 นาย ทรรศน์พิธาร ทองอุ่น 

40 99679 น.ส. นภัสชล หงษ์ชัย 

b
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3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

41 100094 นาย ปิยะ เจนุนวศักดิ์ 

42 100474 นาย วรรณธัต เพชรรักษ์ 

43 100812 นาย จารุภัทร จารุวาที 

44 100991 นาย ธีรภัทร กวางทอง 

45 101662 นาย กิตติภพ ผุดผ่อง 

46 101910 น.ส. สัณห์สินี วัดไพรุณ 

47 102795 น.ส. จินต์จุฑา ปริปุรณะ 

48 104522 นาย ชนสิฏฐ์ พงษา 

 

4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83024 นาย ณณณณณ งามปัญญา 

2 84118 น.ส. มณีวรรณ เขียนนา 

3 84806 นาย ธนบดี ศิริจานุสรณ์ 

4 85370 นาย ธันยพรรษ กันหาจร 

5 85543 นาย สุโรจน์ สุพานิชย์ 

6 86095 นาย พีระพงษ์ ทองอร่าม 

7 86203 น.ส. ธัญลักษณ์ อ านวย 

8 86474 นาย ปิยพัทธ์ กองทรัพย์ 

9 86561 นาย ปาณัสม์ ปรานสุข 

10 86623 นาย คมชาญ หาริกุล 

11 86749 นาย เขมินท์ แก้วยศกุล 

12 86884 นาย ณัฏฐกรณ์ คูณขุนทด 

13 86945 น.ส. ธีริศรา ผู้วิศัลย์ 

14 87183 นาย ธีรวัฒน์ กุลวงศ์วรกร 

15 87256 น.ส. อรรัมภา ปทุมมาศ 

16 87351 นาย ไตรเทพ ศรีฟักแตง 

17 88018 นาย ณรัฐนนท์ เจริญสหายานนท์ 

b
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4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

18 88034 นาย ชนาธิป พิทยาคมกุล 

19 88446 นาย พีราวิชญ์ ธนพันเลิศ 

20 88594 นาย คุณัชญ์ ศุขมณี 

21 89421 น.ส. กันตา หินแก้ว 

22 89989 น.ส. จีรนันท์ ศิลสนิด 

23 90004 นาย สิทธา สุขภูวงค ์

24 90565 น.ส. โยษิตา นนทะโย 

25 90592 น.ส. อรณิชา ดินไทย 

26 90844 น.ส. วรรณษา สายวรณ์ 

27 90966 นาย สุพศิล กูญถาวร 

28 91015 น.ส. ชุติมา จันทุมา 

29 91023 น.ส. รังสิมา เกษเมือง 

30 91333 น.ส. อาทิตยา นารี 

31 91546 นาย วิชชากร มาฟู 

32 91627 น.ส. สิรีธร กรุงพิทักษ์ 

33 92329 นาย อภิวิชญ์ เพชรคชสิทธิ์ 

34 92519 นาย วรพล ซุยชะโก 

35 92819 นาย ภัทรพล ภัทรกุลทวี 

36 93037 น.ส. ธนภรณ์ คงธนะวานิช 

37 94040 น.ส. ธัญญาวรัตน์ แก้วย้อย 

38 94106 น.ส. ณิชกานต์ ไชยวิมลสิริ 

39 94118 น.ส. รัชดาวรรณ คล้ายแพร 

40 94141 นาย พชรพล ฝั้นนา 

41 94153 นาย เจตนภัทร จุนรัชฎ์ 

42 94199 นาย พลธการณ์ เชื้อกลางใหญ่ 

43 94255 นาย เดชฤทธ์ นฤมิตร 

44 94315 นาย วิชานนท์ ครองกิจศิริ 

45 94962 น.ส. ณัฐกาญจน ์อุตรสัก 

46 95142 น.ส. นฤภร มีศิลป์ 

b
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4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

47 95322 นาย วรดร พุ่มโพธิ์ 

48 95369 นาย วิสัยทัศน์ ลามาตย์ 

49 95490 น.ส. วรัญธิดา นงพรมมา 

50 95644 นาย ภูวเดช ไกยเดช 

51 95977 น.ส. รินลดา ผดาเวช 

52 96139 นาย นิธิพงศ์ แนววิลัย 

53 96978 นาย มนต์ธัช คล้ายแท้ 

54 97653 นาย ภูริณัฐ สุขดานนท์ 

55 98110 น.ส. พนิดา แก้วนิล 

56 98659 นาย ชัยภัทร ประชุมทอง 

57 98711 นาย จงภัค หาญกลับ 

58 98737 นาย ธีร์ธวัช รู้บุญ 

59 98758 นาย ธนาดล กุลอารีย์รัตน์ 

60 98994 น.ส. สิรินทิพย์ พาบุ 

61 99052 นาย ณัฐวัชต์ บุญมณี 

62 99121 นาย ศุภเสกข์ ล่าฟองค า 

63 99165 นาย ชยากร มงคล 

64 99282 น.ส. นฐกมล นาวี 

65 99299 น.ส. ศตนัน สังฆ์สุข 

66 99324 นาย พลวิชญ์ มาตังคะ 

67 99447 น.ส. กรกมล พลโยธา 

68 99528 น.ส. ศุจีภรณ์ จ่องเฮ้า 

69 99555 นาย ศุภกิตต์ ปัญญา 

70 99713 น.ส. เยาวภา วันนา 

71 100003 นาย ธัญพัฒน์ สดสร้อย 

72 100160 นาย ปุณณวิช อุ้ยตยะกุล 

73 100243 น.ส. ฐิติชญา คูสกุล 

74 100492 นาย ณัฐพงศ์ ถาวร 

75 100739 น.ส. นัทธมน เกตุแก้ว 

b
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4. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

76 100898 นาย ทุนทอง หลักดี 

77 100925 นาย ปราชญ์ ปริเปรมกุล 

78 100961 นาย คีตายุ ภู่จันเมือง 

79 101286 นาย พิสิษฐ์ อุติลา 

80 101494 นาย กฤตธกร นาคธรณินทร์ 

81 101495 น.ส. ณัฐกานต์ สุขะวันชัย 

82 101517 นาย ปุณณวิช สุนารัตน์ 

83 101657 น.ส. ชัญญานุช สมพงษ์รัตน์ 

84 102153 น.ส. วัจนา สมินทอง 

85 102446 นาย นนทภัทร นิลผาย 

86 102470 นาย ธัชพล มงคลศิลป์ 

87 102759 นาย ปัญจพล ปิ่นแก้ว 

88 102858 น.ส. สุจิตรา เชิดนอก 

89 103847 น.ส. อานันตยา กระจ่างลิขิต 

90 104293 นาย เฟาวาส พันธ์ฉลาด 

 

5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83267 น.ส. ธิดาวรรณ ราชาธร 

2 83699 น.ส. สรัลพร เฟื่องเพียร 

3 84020 น.ส. นันท์นภัทร บรรณวงษา 

4 84489 น.ส. ปิยากร รัตนมูสิก 

5 86061 น.ส. รุ้งตาณ มูฮ าหมัด 

6 86443 น.ส. ธนาวดี แก้วสมศรี 

7 86460 น.ส. ฉัทพิชญา เฉลยวาเรศ 

8 86469 น.ส. ธนภร สันตินันตรักษ์ 

9 87996 น.ส. ปรารถนา ศรีหาบุญนาค 

10 88117 น.ส. เพ็ญพิชชา หิรัญรัตนพงศ์ 

b
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5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

11 88170 น.ส. ภัทรพร พระจันทร์ 

12 88565 น.ส. พิมพ์พิชชา รอดพระ 

13 89389 นาย พสิษฐ ์เชื้อชัยนาท 

14 89656 น.ส. เรณุมาศ แซ่หว้า 

15 89665 น.ส. กัญญณัฐ แสงอรุณ 

16 89789 น.ส. พิมลพรรณ อินบุญยา 

17 90077 น.ส. ขวัญรพี โพธ์ิสาราช 

18 90272 น.ส. ทอฝัน จึงวัฒนกิจ 

19 90430 น.ส. สุชานันท์ ทองเป้อ 

20 90795 นาย นนทพล พวงสอาด 

21 91244 น.ส. ปาลิตา พินิจนาม 

22 91293 น.ส. สุกัญญา จิตรโคตร 

23 91980 น.ส. กนกวรรณ นิลดาศรี 

24 92077 น.ส. อธิชา บุญเกตุ 

25 92095 น.ส. นฤภร ค านวล 

26 92131 น.ส. สุชานาถ สีลาดหา 

27 92143 น.ส. จิราภรณ์ บัวทอง 

28 92354 น.ส. ณัฐณิชา ประกอบส าเนียง 

29 92360 น.ส. อณิศรา โกยชัย 

30 92663 น.ส. อรพิมล รอดแสง 

31 92990 น.ส. สุพรรษา ส าเร็จ 

32 93105 น.ส. สุชัญญา ค าสุข 

33 93366 น.ส. สลิตา ตั้งสุนทรชัย 

34 93503 น.ส. วรวีร์ ทูปขุนทด 

35 93592 น.ส. กัญญาภัค จรูญเวชกุล 

36 94091 น.ส. สุพิชชานันท์ วรรณโร 

37 94092 น.ส. อริสา มุกดาพิทักษ์ 

38 94316 น.ส. กรกมล บุบผามาลา 

39 94357 นาย ชัยมงคล วณิชวัฒนานันท์ 

b
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5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

40 94475 น.ส. พรโพยม ศิริวรรณ 

41 94738 น.ส. ฐิตารีย์ วงศ์นวชาต 

42 94770 น.ส. ภัทราวดี วงษ์ภูเย็น 

43 94944 นาย ปัณณธร บุณยะศรี 

44 94987 น.ส. นันทิชา เมฆอรุณ 

45 95130 นาย ภควัต วิศาลโภคะ 

46 95237 นาย พัทธนันท์ กลิ่นเพชรรัตน์ 

47 95775 นาย ภคพล ผาขาวบวช 

48 95822 นาย โชติพงษ์ นาคนิรันดร์ 

49 96044 นาย ปราชญ์ธนบดี คนไว 

50 96066 น.ส. ภวิศา เสรีวัตตนะ 

51 96568 น.ส. สุทธิชา เขตเขื่อน 

52 97306 นาย เกื้อสกุล ยศอาจ 

53 97355 น.ส. รนัญดา นาใจดี 

54 97436 น.ส. จิดาภา จันทะรัง 

55 97901 นาย แทนคุณ เจียนจอหอ 

56 97928 น.ส. กชพรรณ อัมพรายน์ 

57 98107 นาย ภัทรดนัย คงมาก 

58 98255 น.ส. พัฒน์นรี แดงงาม 

59 98528 นาย ชยานนท์ อินทร์ถา 

60 98534 น.ส. ลภัสรดา น้อยมงคล 

61 98708 น.ส. ฌาณิศา สนเล็ก 

62 98844 น.ส. ณิชา วัฒนพฤกษชาติ 

63 98852 น.ส. ญาณภา ยาพรม 

64 99080 น.ส. อาทิตญา หงษ์ทอง 

65 99183 น.ส. กึมเหียก เจีย 

66 99214 น.ส. ธนพร ตั้งผดุงสุข 

67 99486 น.ส. ชลธาร ปานพายัพ 

68 99791 น.ส. สุธิดา แก้วแพทย์ 

b
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5. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

69 100010 นาย พงศภัค โชควิริยะจิตต์ 

70 100629 น.ส. ปัทมพร พันธ์บุตร 

71 100999 นาย อัครพนธ์ พราหมณกุล 

72 101491 น.ส. พลอยชนก ศรีชโยดิษนนทน์ 

73 102075 น.ส. มลฤด ีรอดเทศ 

74 102101 น.ส. วรรักษ์ บัวลอย 

75 102363 น.ส. ชนิกา วะเกิดเป้ง 

76 102404 น.ส. วรัทยา เถื่อนยืนยงค์ 

77 102513 น.ส. ธันยชนก แช่มเอี่ยม 

78 102637 น.ส. ชลณิชา พมิพะสาลี 

79 102769 น.ส. นันทิกานต์ ลอยลม 

80 102866 น.ส. ญาดา ดาวศรีคูณเมือง 

81 102895 น.ส. พาขวัญ โกษฐเพชร 

 

6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 82979 นาย ธวัชชัย เท่าพิบูจ 

2 83081 นาย วิศรุต สิริโสภาพร 

3 84963 นาย อิสฟาร์ฮาล ลัดเลีย 

4 85010 น.ส. ศิรินยา อยู่ด้วง 

5 85401 นาย สุรยุทธ เจือจาน 

6 85803 นาย สุทธิกานต์ แพนลา 

7 86477 น.ส. ณิสุกานต์ ฉัตรชัยพัฒน์ 

8 87558 น.ส. นิรชา ศรีจมูลาย 

9 87606 น.ส. ณิชกานต์ ทิพย์สิงห์ 

10 87609 น.ส. กอบกาญจน์ ครุฑรัมย์ 

11 87640 น.ส. กานต์รวี ชูสว่าง 

12 87694 นาย ชนาภัทร แซ่จัง 

b
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6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

13 88281 นาย จักรพรรดิ เรืองบุญ 

14 88351 น.ส. กานดา ขุมเพ็ชร 

15 89666 นาย จิรภัทร แนมดี 

16 90229 นาย ณฐนนท์ สิทธิ์น้อย 

17 91125 น.ส. พิชญาภา ทรงภัยเดช 

18 91256 นาย กฤตนัย มุงคุณ 

19 91389 น.ส. จรัสศรี เถ่ือนพลาย 

20 91623 น.ส. กมลทิพย์ อาชานนท์ 

21 92328 น.ส. ธันย์ชนก นะชา 

22 92495 น.ส. ญาณิศา สมิะทองธรรม 

23 92669 น.ส. มุทิตา พลเขตต์ 

24 92993 นาย พัฒน ์เวียงแก้ว 

25 93036 นาย ทศวรรษ อุดมศักดิ์ 

26 93093 นาย ภัควัฒน์ เก้าลิ้ม 

27 93184 นาย ปริพัฒน์ ลือนาม 

28 93359 น.ส. ณัฐนิชา ปนับ่อละ 

29 93611 น.ส. ชนิกานต์ แซ่ต้ัง 

30 93615 นาย ยุทธนาวี ซิงค์ 

31 93758 นาย อภิภูษณุ พฤทธิ์พหล 

32 93762 นาย เมธาสิทธิ์ อมรวุฒิพงศ์ 

33 93833 น.ส. ปาณิสรา จนัทิพย์ 

34 93957 น.ส. กุลรัตน์ พรหมสมบัติ 

35 94538 น.ส. พินทุกานต์ บุญเทพ 

36 94606 น.ส. ชมพูนุท อรรคราช 

37 94669 น.ส. มาลิณี ค าบดุดา 

38 94725 น.ส. กชพร วัฒนะแย้ม 

39 95737 นาย ปวิตร คุณะไชยโชติ 

40 96216 นาย ศุภกร แสวงทรัพย์ 

41 97077 นาย ณัฐพล ถาวโรจน์ 

&
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6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

42 97397 น.ส. ปานชนก จติต์รัว 

43 97555 น.ส. จิราพัชร ฝั้นพรม 

44 98357 นาย ปราบดา ศรีพิชัย 

45 98402 น.ส. มาริษา อ่อนเอี่ยม 

46 98514 น.ส. ณัฐจรี จันทรานนท์ 

47 98588 น.ส. จิตา นีราเกียรติธนา 

48 98601 นาย เก้าชัย ดิสภักดี 

49 98629 น.ส. ธนภรณ์ อุดม 

50 98815 นาย พงศ์กฤต เรืองธรรมพิศาล 

51 98864 น.ส. กมลวรรณ ศุภฤกษ์น าชัย 

52 99008 นาย พศิน สาโรจน์วินิจกุล 

53 99221 น.ส. เกวลิน จิราโชติเดชากูร 

54 99576 นาย ภานุพงษ์ คุมาประโคน 

55 99641 นาย กษิตย์เดช พลจันทร์ 

56 99650 น.ส. ประภาพร ทองขัน 

57 99770 น.ส. นันทิชา แก้วพิทักษ์ 

58 99863 นาย กรกฎ วินทะวุธ 

59 99958 นาย ณัฐศักดิ์ คูหล้า 

60 100556 น.ส. วณิชยา วรพรชัยยนต์ 

61 100581 นาย เพชรแพรทอง อินอุทัย 

62 100667 น.ส. พัทธ์ธีรา พูลมา 

63 100762 น.ส. วรัชยา สุภาการ 

64 100782 นาย พัสกร รักษ์เวชปกรณ์ 

65 101079 น.ส. น.ส.อลินนันท วรรธนะเศรษฐ 

66 101449 นาย ธีรภัทร ส้มจีน 

67 101714 นาย ศิรวิทย์ คล้ายจินดา 

68 101737 นาย ณัฐดนัย ศรีพล 

69 102389 นาย เพชรภูมิ ตู้ด า 

70 102392 น.ส. ณัฐนรี ตุ้มวิจิตร 

A
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6. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและโครงข่าย 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

71 103243 น.ส. ธิษณาพัชญ์ อุมา 

72 103446 นาย วีรภัทร พิพิธกุล 

73 103524 น.ส. กรรณิการ์ แซ่ลิ่ม 

74 104243 นาย สุรพศ หลายเตื่อย 

 

7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 82943 นาย ธนกฤต พุ่มเล่ง 

2 82978 นาย ปิยพนธ์ ธนะวาสน์ 

3 83108 นาย นภัสดล ได้รูป 

4 83262 นาย อภิวิชญ์ เอียดยาว 

5 83895 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พึ่งเจียก 

6 84116 นาย อานุภาพ หวลก าเนิด 

7 84241 นาย ธนวัตน์ ชัชวาลย์ 

8 84987 นาย ธนากร สมจิตร 

9 85127 น.ส. ชนาภัทร บังเมฆ 

10 85724 น.ส. จิรัชญา จุลวรรณ์ 

11 85916 นาย บอล์ล โคตพันธ์ 

12 86169 นาย กิตติภณ หล าพงษ์ 

13 86385 นาย อนันดา พานิช 

14 86445 นาย ไชยานันต์ วันทิยา 

15 86549 น.ส. รัชนิดา วินทะไชย 

16 86567 นาย ภูริภัทร โคตรวงษ์จันทร์ 

17 86701 น.ส. มุกลดา งิ้วงาม 

18 87138 น.ส. พรตวรรณ โนรี 

19 87179 นาย พฤกษ์ สินพิบูลย์ 

20 87873 น.ส. ตรีสุคนธ์ ยศแก้ว 

21 88081 นาย ดนุนันท์ มาลียัน 

b
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7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

22 88208 นาย ปฏิภาณ เพ่งพินิจ 

23 88400 น.ส. ณัฐธิชา ตาแสงทอง 

24 89331 นาย กษิด์เดช วัฒนพรไพโรจน์ 

25 89420 น.ส. ณัฐพร ทิพนงค ์

26 89815 นาย ธนวินท์ ราศรีจันทร์ 

27 89842 นาย ภีร์เสน โพธิปัสสา 

28 90142 น.ส. กาญจนา ปินะถา 

29 90413 นาย กฤตพัฒน์ พลรัตน์ 

30 90551 นาย ธีรภัทร ดีขะนุ 

31 90621 น.ส. รัชชาพร บัวนุช 

32 91063 น.ส. ภัทรนันท์ แบลมพ้ีด 

33 91066 นาย ศุภชัย กิตินัน 

34 91269 นาย สุทธิโชติ อิ่มสวาสดิ์ 

35 91346 นาย ณธฤษภ์ แก่นค า 

36 91631 นาย ณัฐกรณ์ ศรีศิลา 

37 92036 นาย ธิต ิวัลลิภากร 

38 92241 นาย ณัฐวุฒิ ค ามะณีย์ 

39 92611 นาย ถิรภัทร น้านาคินทร์ 

40 93287 นาย อุดมพร ช้อนทอง 

41 93544 น.ส. พรวิกา ขัดเพ็ชร 

42 93677 นาย พลวิชญ์ วรรณปะเก 

43 93961 น.ส. ปารุดา สีพันธ์ 

44 94039 น.ส. ศดานันท์ ศิริศิลป์ 

45 94174 นาย จุมพล จิตภักดี 

46 94977 นาย ธนกร เสนีย์อมรเกียรติ 

47 95074 น.ส. มนัสนันท์ หงษ์ทอง 

48 95292 น.ส. ชาลิสา ฉิมพาลี 

49 95332 นาย กฤติน ปิณจีเสคิกุล 

50 95578 นาย กฤตเมธ นันทรีกูร 

b
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7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

51 95971 น.ส. รุจิรา ปราบพาล 

52 96073 นาย เมกพัฒน์ เยี่ยมประเสริฐ 

53 96127 น.ส. เขมิกา ภูริปรัชญา 

54 96300 นาย พุฒิพงศ์ บุตรทา 

55 96392 นาย ปรัตถกร สอนบุญ 

56 96994 น.ส. ฐานิดา ยอดอินทร์ 

57 97181 น.ส. ศุภาพิชญ์ วงศ์ศุภเลิศ 

58 97657 นาย ธนกฤต เทพสัตรา 

59 98069 นาย กีรต ิเหล่าเงินทอง 

60 98099 น.ส. สุมนา พันธ์แดง 

61 98345 น.ส. ปัณณธร พิพัฒน์อุปถัมภ์ 

62 98551 น.ส. นิชณีย์ เรืองชาญ 

63 98731 นาย ฆฤณ กวีวงศ์สุนทร 

64 98857 นาย นภสินธุ์ รินทา 

65 98980 นาย ปลินทรณ์ สัญญา 

66 99140 นาย พศวีร์ ตั้งอุดมกาญจน์ 

67 99269 น.ส. วลินดา ข าแก้ว 

68 99480 น.ส. ชื่นนภา วงษ์ปรีชา 

69 99550 น.ส. ณัฐิดา ไกรสีกาจ 

70 99619 นาย ณัฐพล แสงงาม 

71 99730 นาย ประสิทธิภาพ วงค์ยอด 

72 99757 นาย มานะชัย วังแก้ว 

73 99860 น.ส. พรอุดม ทิมรอด 

74 99946 นาย ภารุจ เอื้อสุดกิจ 

75 100120 นาย พลาธิป การะเกตุ 

76 100334 น.ส. พิชญา อากาศวิภาต 

77 100622 นาย ธนกฤต สีกองเสน 

78 100704 น.ส. พิสุทธินี ศิริพูล 

79 100770 นาย ประภูกฤต โกศล 

A
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7. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชนั 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

80 101318 น.ส. จิรภิญญา สุวรรณกูฎ 

81 101389 นาย วรดนัย ทิพย์ประเสริฐ 

82 101405 นาย ศิรสรัญญ์ ปันแก้ว 

83 101552 นาย ชัชเหม รังสิตานนท์ 

84 101939 นาย ชวินธร เจริญจรรยากุล 

85 102134 นาย ภานุพันธ์ วัฒนชีพ 

86 102242 นาย จารุกานต์ กิจจารุวงษ์ 

87 102398 น.ส. รัชนีกร ดวงสุวรรณ 

88 102439 นาย ศุภวุฒิ ไตรวุฒิลาภ 

89 102840 นาย เฉลิมชัย เจริญอินทร์ 

90 103085 นาย พลวัต เชื้อบุญมา 

91 103180 นาย บุญประสูติ สารานพกุล 

92 103185 นาย ณัฐเศรษฐ์ วิชาเกวียน 

93 103665 นาย คมสัน ป้อมทะเล 

94 103679 น.ส. ธัญชนก ใจน่าน 

95 103910 นาย ภูมิรพี บุญเจือ 

96 104020 นาย ธีรภัทร ทองสุภานนท์ 

97 104840 น.ส. พิมพ์พิชชา พรหมพันธ์ุ 

 

8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 82974 น.ส. พิชชาพร ฉิมพัฒน์ 

2 85034 นาย ปริญญา จิราพงษ์ 

3 86151 นาย พงศกร แสงบุตร 

4 86280 นาย จิรกร อุ่นอบ 

5 86350 น.ส. สุพรรษา โฉมสอาด 

6 88371 นาย ณัฐวุฒิ ปัญญาเฉียบ 

7 88378 น.ส. เมธปิยา อุดแบน 

b



23 

 

8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

8 89873 น.ส. กานต์พิชชา กรศรี 

9 91403 น.ส. ศุภิสรา เขินไพร 

10 91480 นาย อชิระ แจ้งจิตรไสว 

11 92362 น.ส. โชติกา วงศ์ค ามา 

12 93025 นาย ธนชล อยู่แย้ม 

13 93729 นาย จิตติภูมมิ์ นารีนุช 

14 94495 นาย ธนวินท์ สุทธาดี 

15 94504 น.ส. กัญญาวีร์ ระวิ 

16 94696 น.ส. เอไอริณ มะณีวงศ์ 

17 95413 นาย ธวัชชัย เทพนอก 

18 95930 นาย ฐปนต แสงศรีภูมิ 

19 96365 น.ส. ทพิอาภา ลีมะทวีกูล 

20 96462 น.ส. สตางค์ ค าวงษ์ 

21 97434 นาย ศักย์ศรณ์ ละอองศิริ 

22 97797 น.ส. จิดาภา อาภรณ์พงษ์ 

23 98340 นาย พรหมินทร์ พรหมปลัด 

24 98377 น.ส. ชัญญา สุขกากิจ 

25 98703 น.ส. รังศินี สาครเจริญ 

26 99332 น.ส. ชาลินี เจิ้ง 

27 99420 น.ส. พัณภษา แก้วชูใส 

28 99638 น.ส. ปุษญา พิศรี 

29 99664 นาย ภูเบศ พงษ์เจริญ 

30 99817 นาย ธเนศพล พูลพันธ์ 

31 99824 นาย รัชตพล คติทองเอก 

32 100123 นาย ภูริจักษ์  ์จิตรา 

33 100290 น.ส. ณัฐพร อยู่ทอง 

34 100398 นาย เปมทัศ สังแก้ว 

35 100404 น.ส. จิดาภา แสนพงษ์ 

36 100619 นาย จิรัฎฐ์ อัษชริอินทรีย์ 

b
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8. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

37 101388 น.ส. ภัทราพร อภิญ 

38 101971 น.ส. นุชจิรา สุทาวัน 

39 101999 นาย พิสุทธิ์ สุภาวดี 

40 102175 นาย ศักดิ์พิสิทธิ์ ศรีเเก้ว 

41 102275 น.ส. กรณิศ ยิ้มยิ่ง 

42 103102 นาย อลงกรณ์ ไกรนารถ 

43 103558 น.ส. ฉัฏชิกา ภูตาเพลิด 

44 103759 นาย ศุภวิชญ์ พึ่งธรรม 

45 104333 นาย ธัญญพิสิษฐ์ อินปันสา 

 

9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83236 นาย ปัญญา สาตสิน 

2 86905 นาย พิชญุตม์ มูลสารศิลป์ 

3 88586 นาย พฤกษ์ เอื้ออิสระวิมล 

4 88719 นาย ธนากร ศิริวรรณ 

5 89090 นาย รัชชานนท์ มาเนียม 

6 89341 นาย ณราย์ สงนอก 

7 90111 นาย ณัชพล สันติวิชัยกุล 

8 90761 นาย พีรณัฐ เรืองมาก 

9 91398 น.ส. เจนจิรา กาหยี 

10 92029 นาย วชิรวิทย์ วรนัยพินิจ 

11 92166 น.ส. นิชดา ค าใส 

12 93063 นาย ธรรมรัตน์ ประเสริฐวงษ์ 

13 93347 น.ส. เยาวพา รัตหน 

14 93464 นาย วีรภัทร ศศิอธิคม 

15 94014 นาย เทวินทร์ แก้วจินดา 

16 94073 นาย สมาพล กัลปหา 

b
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9. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

17 94120 น.ส. มัลลิกา แสงห้าว 

18 94364 นาย ธนสรณ์ รามศิริ 

19 94884 นาย วริทธ์นันท์ อินตรา 

20 95432 นาย ภาคภูมิ พันธ์วิเศษ 

21 95455 นาย กัญจน์ บูรสุขสวัสดิ์ 

22 95645 นาย พงศ์ธวัช ปทุมสูตร 

23 96518 นาย ธีระธันญ์ บุญปัญญาธนภัทร์ 

24 97145 นาย สิรภพ พร้อมญาติ 

25 97269 นาย กิตติ์อธิศ กล้าหาญ 

26 97601 นาย ศศิวัฒน์ หวังเชย 

27 98020 นาย ธนนล ตรีทศกุล 

28 98086 น.ส. ชญาดา สมมาตย์ 

29 98116 น.ส. ปวริศา มั่นเขตวิทย์ 

30 98765 นาย สิรภพ จิณรัฐ 

31 99054 นาย วรพงศ์ กาฬอ่อนศรี 

32 99125 นาย ปวริศ เจียรนัยยืนยง 

33 99348 นาย พิสิษฐ์ พรรณราย 

34 99353 นาย กษิฎิชม์ โสมณะ 

35 100471 นาย พิรชัช เทียมทัน 

36 102480 น.ส. นุรฟาฏีมา ลาเต๊ะ 

37 102579 นาย ปรัชญา ทองอ่อน 

38 102894 น.ส. ชัชชญา ลุงนาม 

 

10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83717 นาย ชัยชนะ โลหะทรัพย์ทวี 

2 85157 นาย กันต ์พัฒนาประทีปกุล 

3 86400 นาย รชต คณิตปัญญาเจริญ 

A
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10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

4 86634 นาย ณัฐวุฒิ มาแสง 

5 86662 นาย ทรงทรัพย์ แก้วพรหม 

6 86689 นาย มนัสวิน ขุนนันทเจียม 

7 87177 นาย เตชินท์ โภคินอภิพันธ์ 

8 88277 นาย รัฐนันท์ พิมพ์โพธ์ิ 

9 88529 นาย บวรทัต เด่นด ารงกุล 

10 88860 นาย สรศักดิ์ ลิ้มทอง 

11 88898 นาย บริบูรณ์ ย้ิมละมัย 

12 89001 น.ส. ศศิญากร จันทร์ศิริ 

13 89347 นาย อิทธิกร พรชัยพิมลพันธ์ 

14 89887 น.ส. นภัสสร หลิดชิววงศ์ 

15 89986 นาย พศุตม์ ศิริวรรณ 

16 90097 น.ส. ดลธิชา โตเขียว 

17 90166 นาย ปรัชญาพงษ์ มโนศิลปกร 

18 90171 น.ส. อมรรัตน์ เครือวัลย์ 

19 90921 น.ส. แอมมลีี โจว 

20 91084 น.ส. ณัฐธิยา นิ่มอนุสสรณ์กุล 

21 91469 น.ส. ภูษิดา ฉั่วศิริพร 

22 91470 น.ส. ภูษิตา ฉั่วศิริพร 

23 91520 นาย กิตติพงษ์ เดชอุดมชัย 

24 91643 น.ส. พิมพ์สิริน สุวรรณบุตร 

25 91817 น.ส. ศิริวรรณ แจ่มเที่ยงตรง 

26 91892 น.ส. วรพร อัครเอกฒาลิน 

27 92999 น.ส. มนทกานติ อยู่ชยันตี 

28 93062 นาย พลัฏฐ์ภาณุ เพ็ชรสมาน 

29 93094 นาย พรหมพิพัฒน์ ทองทับ 

30 93125 นาย พีรพัฒน์ ค าสิงห์ 

31 93159 น.ส. วรณุช เปลื้องนุช 

32 93388 น.ส. ชนัดดา คนชม 

b
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10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

33 93708 นาย วราโชติ อินคุณ 

34 93890 นาย สุภเวช เสพศิริสุข 

35 94593 นาย ปวิช รุ่งฐานอุดม 

36 94941 นาย ตฤณ ขุนเณร 

37 95157 น.ส. ชัญญา เสือดาว 

38 95220 นาย พันธุ์ธัช ปานนิล 

39 95540 น.ส. รพีพลอย แจ่มศรี 

40 96068 นาย ณัฐนนท์ เที่ยงคืน 

41 96333 น.ส. วีริสรา พันธ์วิริยะภากร 

42 96525 นาย ธุวานันท์ พรหมวาทย์ 

43 96571 นาย อนันธชัย จานเจือ 

44 96876 น.ส. ศตพร กิตติสรนันท์ 

45 97773 นาย ภูบดินทร์ รามศิริ 

46 97879 นาย ณัฐภาส แสงนิกรเกียรติ 

47 97984 น.ส. ญาณิศา สทิธินันทน์ 

48 98048 น.ส. นฤณ วงรุจิระ 

49 98174 นาย ปิติพงษ์ อัสสานุรักษ์ 

50 98798 น.ส. มั่นใจ บุญชนะมนตรี 

51 99013 นาย ธรรมทิกร เกียรติพวงชัย 

52 99103 น.ส. พลอยพรรณ ชุมนุม 

53 99460 นาย กฤตเมธ สุหฤทด ารง 

54 99705 นาย พาทิศ เจริญวงษ์ 

55 100613 นาย ภควัต กลางเสนา 

56 100618 นาย เกียรติยศ พุ่มดีย่ิง 

57 100844 นาย กัมปนาท ยิ่งเสรี 

58 101233 น.ส. ชัญญา สิทธินันทวิทย์ 

59 101775 นาย ณกุล เฉลิมชัยโกศล 

60 101836 นาย วาธิน พรมฝ้าย 

61 101961 น.ส. อัยย์รดา สินพัฒน์ฐากุล 

A
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10. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

62 102189 น.ส. วรินธร หวังประเสริฐกุล 

63 102231 น.ส. อิสรีย์ นิศยันต์ 

64 102726 น.ส. จินต์ศุจี กองสะดี 

65 103578 น.ส. น้ าทิพย์ ชอบธรรม 

66 103839 นาย กรวิชญ์ สวัสดี 

67 103871 นาย สิทธิวรรธน์ กุลชนะเจริญ 

 

11. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83078 น.ส. จันทรรัตน์ สวัสกมลวรโชติ 

2 83333 นาย คุณานนต์ วันเย็น 

3 83863 นาย ปิยะกูล ต่อทุน 

4 84261 นาย อิทธิพลธนิน กล่องแก้ว 

5 84774 น.ส. ศรุดา รัตนกิจ 

6 84836 นาย ธรากร ธนะพรสุขสันต์ 

7 85164 นาย อาฟีร์มีน อุสมัน 

8 85562 น.ส. บัณฑิตา กิตติละโช 

9 86301 นาย ขรรค์เพ็ชร เพ็ชรเรือนทอง 

10 87326 นาย ตะวัน ปราบเภท 

11 87463 นาย กิตตินันท์ วัฒนะจิตพงศ ์

12 87944 นาย ภูชิสส์ เชื้อแสง 

13 87945 นาย ปรมัตถ์ ทองดา 

14 87946 นาย กิตติพงษ์ ทองแดง 

15 87947 น.ส. สุภัททิยา นาสารี 

16 88181 น.ส. วริศรา บุญสวน 

17 88452 นาย เบญจพล เนียมค า 

18 88595 นาย กิตติพงษ์ สังวาลย์ 

19 88754 นาย ณัฐกิตติ์ จงจารุกวิน 

b
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11. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

20 89041 นาย สืบสกุล สุวรรณสันติสุข 

21 89218 นาย กชอลงกรณ์ เอมเอก 

22 89240 นาย รวิศ เผ่าทองศุข 

23 89637 นาย โตยธร แสงกล้า 

24 89641 นาย รัฐภูมิ ช่างเรือ 

25 89681 นาย ภูริณัฐ นะแน่งน้อย 

26 89952 น.ส. อัญชิสา ภุมรินทร์ 

27 90203 น.ส. มนตร์ลดา กาฬสินธุ์ 

28 90585 น.ส. อนันตญา เกษากิจ 

29 91304 น.ส. เจนจิราพร ร าพึงกิจ 

30 91319 นาย จิรัฏฐ์ บุญชัยสิทธิ์ 

31 91426 นาย แทนคุณ งามพุทธภัทร์ 

32 91438 น.ส. อาภัสรา ด าหริดี 

33 91716 น.ส. จิดาภา ลีทหาร 

34 91827 นาย กฤติน วงษ์สะอาด 

35 91983 น.ส. สลิตา หีตช่วย 

36 92248 น.ส. อรปรียา พรดอนก่อ 

37 93565 นาย วัฒนากร รักษ์ทอง 

38 93739 นาย ณัฐพิจักษณ์ เหลาพรม 

39 94010 นาย ณัฐวุฒิ คงธนบวรกุล 

40 94032 น.ส. รุจิรา ท่อนแก้ว 

41 94065 นาย พสิษฐ ์ข าสง่า 

42 94162 นาย เจตน์ พิทักษ์ 

43 94179 น.ส. ศิริรัตน์ ทองสันติ 

44 94196 น.ส. สุธีกานต์ จรุงธรรมโชติ 

45 94345 นาย ภวิศ พรมแก้วงาม 

46 94924 นาย ปัณณวัชญ์ มังคลรังษี 

47 95232 น.ส. พัชรา สายรุ้ง 

48 95689 นาย ภานุวัฒน์ ภู่อร่าม 

b
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11. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

49 95945 นาย ศุภฤกษ์ อนันตลาโภ 

50 96104 นาย ณัฐกร พิรุฬห์การกิจ 

51 96288 นาย ชินดนัย รักนิยม 

52 96626 นาย ธนกฤต จิรอนันตกุล 

53 96627 นาย ดุลยุตม์ กาญจนพิชิต 

54 96752 นาย อดิศร สมมาตร 

55 96855 นาย ณฐกร พานิชกุล 

56 96912 นาย ธนภูมิ ใจดี 

57 97240 น.ส. รินรดา ตั้งพิมลรัตน์ 

58 97487 นาย ชยุตม์ สุภาพ 

59 97535 นาย ชนม์ชนันทร์ จิตระวัง 

60 97767 นาย ณัฐวัตร สุขเจริญ 

61 97865 น.ส. ชุติมา เมืองพงษา 

62 97910 นาย กฤตยชญ์ ทิมรอด 

63 98091 นาย ธนโชติ ทศโยเคน 

64 98231 นาย สหรัฐ เครือโสม 

65 98376 น.ส. ภรภัทร ทัพพ์พนิต 

66 98485 น.ส. กัญญาณัฐ คล่องดี 

67 98573 นาย สิทธิทรรศน์ กิตติวัฒนเกียรติ 

68 98870 นาย อภิรักษ์ พลัดเจริญ 

69 98906 นาย พัชรดนัย น้อยสุวรรณ 

70 99272 น.ส. อทิตยา สุรศักดิ์ศรีสกุล 

71 99357 น.ส. กมลชนก เกตุแก้ว 

72 99377 น.ส. ชาคริยา แจ้งเวช 

73 99400 น.ส. หมื่นรังษี โฆษะ 

74 99401 น.ส. จิดาภา งูนิ่ม 

75 99426 นาย ศุภกร เพ็งหมื่นราช 

76 99565 น.ส. จีรนันท์ เป้ามรกต 

77 99570 นาย พลกฤต จินดากูล 

A
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11. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเลก็ทรอนกิส์ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

78 99922 นาย กฤชณัท หงษ์ทวี 

79 100501 นาย ธนโชติ ฉัตรอินทร์ 

80 101296 นาย ญาณเดช ช้างเปีย 

81 101531 นาย ก้องภพ ศุภกิจอ านวย 

82 101536 น.ส. ธนพร เป็กกันใจ 

83 101549 นาย ณัฐวุฒิ กระจ่างวงค์ 

84 102136 นาย ปฏิภาณ สุขชานุลักษ์ 

85 102689 นาย รัตนากร ด ามาก 

86 103111 น.ส. ศากุณ บุญเกตุ 

87 103587 นาย จีระศักดิ์ สืบวิเศษ 

88 103734 นาย กิตติ แสวงทอง 

89 103742 นาย กษิดิ์เดช โรจนจยาวรรณ 

90 104445 น.ส. กรชนก พัฒนศิริ 

91 104831 นาย นนทวัฒน์ ศรีพรหม 

92 105019 นาย วิชาญ วิชญานุภาพ 

 

12. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 86992 นาย กิตตินนท์ ทรัพย์สอน 

2 87583 น.ส. พิมพ์ชนก ตั้งรัฐเศรษฐ์ 

3 88346 น.ส. ดรุณี สินปรุ 

4 88997 น.ส. อชิรญา ปรีชาเสถียร 

5 88999 น.ส. พิมลักษณ์ สุวรรณเสริม 

6 89173 น.ส. รมณ แจ่มแจ้ง 

7 89339 น.ส. เพ็ญพิชชาภา เมืองสุวรรณ 

8 89488 น.ส. ฟานุส หยังหลัง 

9 92089 นาย ไชยสรรพ์ รินทะ 

10 93195 น.ส. มนัสมล บุญเพ็ง 

b
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12. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

11 93839 น.ส. สุปรีญา แก้วฤทธิ์ 

12 94047 น.ส. ณัฐณิชา เสมอ 

13 94061 น.ส. นลินทิพย ์เปล่งเมืองปัก 

14 94788 นาย วิศวา สมณะ 

15 95100 น.ส. มณีเนตร อรุณรักษา 

16 95116 นาย ศุภวิชญ์ มูณีวรรณ 

17 95161 น.ส. ฑีมาพร สายแก้ว 

18 95398 น.ส. ทิฆัมพร แพทย์นาดี 

19 96281 น.ส. ศุภมาศ ช่างสาร 

20 97131 นาย รัชมัน กลิ่นขจร 

21 97573 น.ส. เทียมเดือน แย้มศาสตร์ 

22 98668 น.ส. อัจฉรา ธนะกิจศิริ 

23 98817 น.ส. ปณิดา สกุลโอบนิธิ 

24 98927 น.ส. ทักษพร คุ้มไพร 

25 99929 น.ส. พชรกาญจน์ ใบงาม 

26 100073 น.ส. ณัฏฐากานต์ วงเวียน 

27 100235 น.ส. ชุตินันท์ ลาดสมดี 

28 101144 นาย ณัฐพงศ์ มาศขาว 

29 101418 น.ส. ณัฐณิชา สิงพันนา 

30 102714 น.ส. พัชรวรรณ สุกใส 

31 102839 น.ส. ศศิรดา ชาววัง 

32 103237 น.ส. กิตติมา ชัยมาตร 

33 104249 น.ส. ภัทรมน เอี่ยมเทียน 

34 104599 น.ส. ณัฏฐ์นารี แจ่มยวง 

35 105031 น.ส. ณัฐกานต์ เนตรนิติสกุล 

 A
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13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ  

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 84399 นาย ศิลปชัย หอมหวล 

2 86832 น.ส. กิตติกา การุณ 

3 88216 นาย ลาภวัต อินต๊ะแสน 

4 88484 นาย วสุธร ทาสี 

5 88550 น.ส. เปมิกา จงขวัญยืน 

6 88995 นาย วีระภัทร แสงอรุณ 

7 89473 นาย อิทธิกร แป้นบางนา 

8 90239 น.ส. สุพิชชา ยืนนาน 

9 90791 นาย ธีรเมธ พินทุไพศิษฎ์วงศ์ 

10 90799 น.ส. ปริฉัตร เที่ยงสมบุญ 

11 92261 นาย นวพรรษ พงษ์โชติ 

12 92385 นาย นพรุจ จิตถวิล 

13 92609 นาย ณัฐพัชร์ เจียรยุทธศักดิ์ 

14 92629 น.ส. ณัฐรัตน์ เรืองปิยะเสรี 

15 92662 นาย กฤศภัท ศรีลาแสง 

16 93962 น.ส. ปิยมน เอี้ยพิน 

17 94002 น.ส. วนัสชาพร พลพัฒน์ 

18 95273 นาย ภวดล เนื้อสะอาด 

19 95395 น.ส. วนิชชญา กวินกฤตตระการ 

20 95736 น.ส. ณัฏฐพร อัคราช 

21 95936 นาย วริศวุธ จันทร์เชื้อ 

22 96063 นาย ชลสิทธิ์ สุขุม 

23 96615 นาย พรเกียรติ รอบคอบ 

24 96707 น.ส. ชัชชญา สิทธิรัตน์ 

25 97009 น.ส. ธันยมัย จิตต์ณรงค์ 

26 97380 น.ส. วณิชญา เรืองรักเรียน 

27 97401 นาย เมธีวัตร มณฑาทิพย์ 

28 97628 นาย ชนกนันท์ ปัญญาปิง 

29 97862 นาย พีรณัฐ จงรักดี 

b
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13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทีและสารสนเทศ  

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

30 98666 น.ส. พรนรินทร์ รื่นเจริญ 

31 98768 นาย นนทวฒัน์ แซ่ตัน 

32 99419 น.ส. วรรษชล สิงห์บุตร 

33 99878 น.ส. นวพรรษ จรภักดี 

34 100287 น.ส. บุญนิสา ส าลี 

35 101776 นาย พงศ์พล ปุพเพตะนันท์ 

36 101850 นาย ธีร์ธวัช ฝ่ายค ามี 

37 103519 นาย พีรพล แวงอุบล 

38 104067 นาย เนติพงษ์ นันทิโชค 

 

14. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและ วท.บ.ฟิสกิส์

อุตสาหกรรม (หลกัสูตร 2 ปริญญา) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83599 น.ส. มลทิพย์ ด าหมี 

2 84998 นาย ภูวนัตถ์ หอมผกา 

3 85011 นาย จิรเมธ เจริญขวัญ 

4 85096 น.ส. ณหทัย พนาวงศ์ 

5 85746 น.ส. พิชญาภรณ์ ทองไฝ 

6 85910 นาย รัตนโชติ เพ็ชรพันธ์ศรี 

7 86545 น.ส. ชวัลรัตน์ ธูปอ่อน 

8 87029 นาย จตุภัทร ขจรชัยกุล 

9 87319 นาย สุริโย หลุ่มโสม 

10 87384 นาย ปรภฎ พรหมเผ่า 

11 87395 นาย กฤตเมธ เพ็ชรรักษา 

12 87466 น.ส. สุทธา กุญช์วรรณ์ 

13 87537 นาย ศิริเดช พยาสม 

14 87610 น.ส. พิมพ์ศรณ์ สีปิ่นเป้า 

15 88918 น.ส. ยูถิกา มงคลเกตุ 

b
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14. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบไอโอทแีละสารสนเทศและ วท.บ.ฟิสกิส์

อุตสาหกรรม (หลกัสูตร 2 ปริญญา) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

16 90282 น.ส. ณัฐธิชาภรณ์ เพียกขุนทด 

17 91101 น.ส.  ่นาดา ใจคุณ 

18 91687 น.ส. จิรัชยา ตั้งนามประเสริฐ 

19 91739 นาย พีรวิช เฉลิมเกียรติ 

20 91975 นาย ปิยะ ยิ้มประดิษฐ๋ 

21 92042 นาย ชนนภัทร เชิงพนม 

22 92108 น.ส. กัลยกร เกาะแก้ง 

23 93955 นาย เมธาสิทธิ์ จิตรสิริบูรณ์ 

24 94680 น.ส. ณัฐวดี ปานนุ้ย 

25 95225 นาย ศุภวิช รัฐธรรม 

26 95409 นาย ปธานิน ติยวรนันท์ 

27 95676 นาย ธิต ิเจริญยิ่ง 

28 96596 นาย ภูมิ ตลับนาค 

29 96961 นาย วีระชัย ศรพรหม 

30 97058 นาย กิตติกร ไชยวิภาสสาทร 

31 97816 น.ส. ธวพร ตรีเนตร 

32 98212 น.ส. เพ็ญพิชญ์ชา โภคะสมบูรณ์ 

33 98898 นาย ปกร ตันติวุฒิภัทร 

34 99220 นาย เตชินท์ รัฐวงษา 

35 99667 นาย อิทธิพัทธ์ กิตติศรีไสว 

36 100030 น.ส. สุพัตรา เหล็กชื่น 

37 100112 นาย ธนวัฒน์ ใจยง 

38 100444 น.ส. แสงอรุณ บุญเอนก 

39 101178 นาย วิวรรธน์ สุวรรณสิทธิ์ 

40 101346 นาย สรธร โพธิ์ระหง 

41 103600 นาย จีราวิวัฒน์ วิหะตานนท์ 

42 103908 นาย กฤษณกร พันธ์เสงี่ยม 

43 103977 นาย ณรงค์กรณ์ ขัตติยะบุตร 

b
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15. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 95854 น.ส. วิจิตรา ทาทอง 

2 96813 นาย ชนาธิป จันทวงศ์ 

 

16. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคม ี(หลกัสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 93849 น.ส. รังสินันท์ จิตรชิรานันท์ 

2 94409 น.ส. นวพร กรุสวนสมบัติ 

3 94411 น.ส. สุณัฏฐา ช านาญกุล 

4 99966 น.ส. ธนภรณ์ งามเสงี่ยม 

5 102043 น.ส. ศุภสุตตา ตั้งปัญญารัช 

 

17. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 83866 นาย ภคพล ชูช่วย 

2 84026 น.ส. ปัณยตา นานอก 

3 84027 น.ส. ศรุตา วิทยกุล 

4 86448 น.ส. ขวัญจิรา ราชกรม 

5 87992 นาย ภวัต นิรันดร์ 

6 88017 น.ส. อาทิตยา สังวาลย์ชัย 

7 88164 น.ส. วิรินทร ์สิงหวิสัย 

8 88165 น.ส. พิระดา ค าเพชร 

9 88909 นาย วงศธร พิพัฒน์สถาพรกิจ 

10 89061 น.ส. อนัญญา พรหรรษาวิจิต 

11 89182 นาย ภูศิษฎ์ วุฒิวระวงษ์ 

12 89222 น.ส. ภูริชญา ชัยชัชวาล 

13 89275 น.ส. อริศรา รัตนะสีห์ฟ้า 

A
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17. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

14 89607 นาย พลธรรม พลมาตร์ 

15 89919 นาย กิจจาณัฏฐ์ กะจะวงษ์ 

16 91313 น.ส. สิริวรางค์ ณ นคร 

17 91373 นาย ธีรพัฒน์ อุ่นค าเรือน 

18 91395 นาย ณัฐภัทร วรคามิน 

19 91916 นาย กิตตินันท์ ท้าวอาศา 

20 92540 น.ส. เปมิกา ภู่เงิน 

21 92711 น.ส. นัชชา นุ่มแป้น 

22 94117 น.ส. มทุิตา บุญเสนาะ 

23 94337 น.ส. กรกนก ข าด า 

24 94723 น.ส. กรชนก สูญกรรมรัตน์ 

25 94766 น.ส. อรวรรยา จันทรเสนา 

26 95181 นาย จักริน ศิริวงศ์วิบูลย์ 

27 95294 น.ส. กุลญาภา สนสี 

28 95547 น.ส. วงศ์ชนก แวดระเว 

29 96119 น.ส. ปวริศา อังอติชาติ 

30 96249 น.ส. ปิยธดิา รังแก้ว 

31 96668 นาย ปุญญพัฒน์ รามางกูร 

32 97178 นาย ภศิน ฐานสุวัฒน์ 

33 97442 นาย พชร โกฏิสิน 

34 97591 น.ส. วิรัลสิรี พันเกตุศิริ 

35 98109 น.ส. พิชชาพร เชื้อสกุล 

36 98702 น.ส. ภัคภิญญา ขุนณรงค ์

37 98850 น.ส. ณฏฐพร อินทรภักดิ์ 

38 99440 น.ส. รมิดา แสงประทีป 

39 99612 นาย ต่อตระกูล ละมูลพันธ์ 

40 100259 นาย ณภัทร เกียรติไชยากร 

41 100636 นาย ภาสวร มงคลวัฒนากุล 

42 101727 นาย ฐิติวัฒน์ จิระศิริโชติ 

A
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17. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย ์(หลกัสตูรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

43 101804 น.ส. แพรลดา อัศววรภูมิ 

44 101834 น.ส. ปภาวรินท์ หมายกล้า 

45 101898 นาย ปัณณวิชญ์ เอี่ยมละออ 

46 102453 นาย เตชิต ตั้งอดุลย์รัตน์ 

47 102646 น.ส. ธวัลรัตน์ ทิพย์พิทักษ์ 

48 102747 นาย พันธนันท์ ฉัตรสกุลวงศ์ 

49 102941 น.ส. รวิทร์นิภา รอบการ 

50 103325 นาย พัณณกร ชาวกล้า 

51 103468 นาย รัชชานนท์ ทองแกมแก้ว 

52 103609 น.ส. ศิริกาญจน์ คุ้มบ้าน 

53 103825 นาย ศุภวิชญ์ แก้วสุวรรณ 

54 103836 นาย ฤทธิกร เกษมวงศ์ 

55 104468 นาย ภัคพล พงษ์ศรี 

56 104864 นาย พศิน นิลธนาปกรณ์ 

57 104998 นาย ภัทรพงศ์ สายวิวัฒน์ 

58 105070 นาย พจน์ รุ่งเรืองบางชัน 

 

18. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจสิติกส ์  

(หลกัสตูรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 88445 นาย เจตน์พิศุทธิ์ ตันสุวรรณโรจน์ 

2 95400 น.ส. สิริวดี ลาวัน 

3 102907 น.ส. อาทิตยา ฉลูศรี 

4 102998 น.ส. ชฎาภรณ์ โพธิ์ศิร ิ

5 103819 น.ส. ฌัลลิกา เศรษฐปราโมทย์ 

 b
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19. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุน่ยนต์และปัญญาประดษิฐ ์(หลกัสตูรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 85570 นาย ปรัชญา ประภาพันธ์ 

2 87577 นาย พงษ์ณภัช อารยางกูร 

3 88302 น.ส. วิชญาดา ธรรมวงศ์ชัย 

4 89057 นาย ศุภณัฐ ศุภซื่อสงวน 

5 89861 น.ส. ปาณิศา สุขรินทร์ 

6 93180 นาย ยศภัทร ลือศักดิ์โสภณ 

7 93531 นาย ยศกร ไหลเจริญวงศ์ 

8 95070 นาย วชรธร วงศ์ใหญ่ 

9 95354 น.ส. ธัญญ์นภัส เพียรชูพัฒน์ 

10 96530 น.ส. อมฤตา สุนทรศารทูล 

11 97444 น.ส. ลัดดาพร ถนอมแก้ว 

12 97504 นาย ปุณณกริช การพานิช 

13 97633 น.ส. กิรณิ ีวรรณวาทกุล 

14 97766 นาย ณพล โทณวรรณากร 

15 98317 น.ส. วิชญาดา ธรรมวงศ์ชัย 

16 98966 นาย พชร กิมภา 

17 99385 น.ส. สุพิชชา จันทรา 

18 100728 นาย ณัฐดนย์ พราหมณ์พุฒิคุณ 

19 101232 นาย ณพสัญญ์ จีระวัฒนะนนท์ 

20 101393 นาย ธนากร สุวรรณไตรย์ 

21 102059 นาย อนันตชาติ แป้นสด 

22 103012 นาย ณัฐวัชต์ ไตรอัครสิทธิ์ 

23 103499 น.ส. จันทร์จรัส ตั้งเจริญศิริ 

24 103503 นาย ฉันทัช ออรุ่งโรจน์ 

25 103686 นาย นนท์ปวิธ ขจรณรงค์วณิช 

26 104185 นาย อิทธิกันต์ กิจไพศาลศักดิ ์

27 104728 น.ส. พัชริดา ตาใส 

28 105026 นาย สรวัชร์ ศรีสุพรรณถาวร 

 *
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20. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 89452 นาย ชัชชาย สังข์อาษา 

2 93061 น.ส. ธนากานต์ หลัดกอง 

3 96582 น.ส. บุญณิสา สทุธิธรรม 

4 103037 นาย ดวิษ วิจิตรลักษณา 

5 104078 นาย มุกสิกพงษ์ ดาราราช 
 

 

21. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟา้ก าลัง (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 94022 นาย รชต กิจด ารงชัย 

2 94555 นาย คุณากร ญาณจรูญ 

3 100002 น.ส. กังสดาล ชนะนิธิธรรม 
 

 

22. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงเมคคาทรอนิกส ์(หลกัสตูรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 98166 นาย จิรายุ สร้อยมณี 

2 103832 นาย กิติรัตน์ สังข์ทอง 
 

 

23. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 92243 นาย เกียรติด ารงค์ เรืองฤทธิ์ 

2 96433 น.ส. มัลลิกา ศรีสงคราม 

3 102834 นาย สหชาติ ตั้งทรงคุณ 

4 103374 น.ส. รุ่นฉิน หลี่ 

5 103753 น.ส. พิชามญชุ์ อรุณรัตนไพศาล 

A
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24. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟทแ์วร ์(หลกัสูตรนานาชาต)ิ 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 92002 นาย สาธิกิตติ์ ทัพบ ารุง 

2 96983 น.ส. สรินดา กันภัย 

3 98505 นาย ปัณณทัต ศรีบุศราคัม 

4 100308 นาย ปัณณทัต นครภักดี 

5 102630 นาย ธนโชติ วรรธนะมณีกุล 

6 103076 น.ส. รชตวรรณ สุจริต 

7 103288 นาย ศักย์ปภพ โชติพิริยากุล 

8 104836 น.ส. อรทิพา รัตนเอกกวิน 

 

25. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ  

(หลกัสตูรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 94150 นาย ธนวัฒน์ โรจนประดิษฐ์ 

2 96362 น.ส. ณฤทัย ทับสุก 

3 98284 นาย พีรวุฒิ ว่องวงษ์รักษ์ 

4 98494 นาย ภูรินท์ เรืองอินทร์ 

5 102905 น.ส. พิชชาภา เลิศศุภกานต์กุล 

6 103259 นาย พงศ์พล รักใคร่ 

 

26. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต คอมพิวเตอร์ (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 88228 นาย ปภังกร วงศ์สุวรรณ 

2 97351 น.ส. พิมพ์สิมา หงส์อมตะ 

3 98057 น.ส. จันทรัสม์ ตู้จินดา สุทธิวานิช 

 b



42 

 

27. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวศิวกรรมการเงิน (หลกัสูตรนานาชาติ) 

ล าดบัที ่ เลขทีผู่ส้มคัร ชือ่ - นามสกุล 

1 86745 นาย ปวีณ์ ข าวิจิตร 

2 89621 น.ส. ลลิตา แสงทองค าสุก 

3 95774 นาย กันตพัฒน์ กุลพัฒน์พรชัย 

4 96227 น.ส. กมลรส ธีรานนท์ 

5 97759 น.ส. สิริกมล เห็นประเสริฐแท้ 

6 98283 นาย ภูรี ชิวปรีชา 

7 103708 น.ส. กานติมา แม้นอินทร์ 

8 103985 น.ส. ณัฐชนากานต์ เนื่องจ านงค์ 

 b
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