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1103900037296 นางสาว กานต์ธดิา คงนิวฒัน์ศิริ G01 เศรษฐศาสตร์

1200901256508 นาย จิรพฒัน์ ปฐพนีารา G01 เศรษฐศาสตร์

1220100060451 นางสาว ชญาณิศวร์ โพธิท์อง G01 เศรษฐศาสตร์

1209701872670 นาย ชยุตม์ เหมือนปั้น G01 เศรษฐศาสตร์

1460200096626 นางสาว ณัฐริกา เหม็สมัคร G01 เศรษฐศาสตร์

1249900507467 นางสาว ประภสันันทน์ รัตนพงษ์ G01 เศรษฐศาสตร์

1219900684067 นาย พงศกร แพสุขชื่น G01 เศรษฐศาสตร์

1209701827879 นาย พรีพฒัน์ รอดแก๎ว G01 เศรษฐศาสตร์

1104300082330 นางสาว ภาสินี ขันธรพ G01 เศรษฐศาสตร์

1209301060945 นางสาว ศิริวรรณ กิ่งเกษ G01 เศรษฐศาสตร์

1209701841332 นาย สิรภพ ชยันต์นคร G01 เศรษฐศาสตร์

1250100427061 นางสาว สุธาทพิย์ อยูํพร๎อม G01 เศรษฐศาสตร์

1309701205389 นางสาว อภญิญา จําปามูล G01 เศรษฐศาสตร์

1239900286975 นางสาว อมรรัตน์ แกํนจันทร์ G01 เศรษฐศาสตร์

1209701857271 นาย กิตติพงษ์ อินทรเกษม M01 วศิวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ

1209701842975 นาย ธรรมปราชญ์ ธนเศรษฐกร M01 วิศวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ

1209701868672 นาย พงศ์พล จีรบณุย์ M01 วิศวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ

1209701830365 นาย ศรุต ราตรีพฤกษ์ M01 วิศวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ

1200901258861 นาย กันตวชิญ์ สรโยธนิ M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ

1509970028077 นาย ธนวฒัน์ ทองขาว M02 วิทยาศาสตร์การเดินเรือ

1249900512657 นาย พสิิฐ สุริยจันทร์ M02 วทิยาศาสตร์การเดินเรือ

1609900460301 นาย ฐปนนท์ ฐานุสุชาธนัน M03 วิศวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)

1209701856887 นาย ธน สาครพานิช M03 วิศวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)

1200901262753 นาย ธนากร จันสี M03 วิศวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)

1250800071308 นาย นราธปิ เก๎อขัน M03 วิศวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)

1240800185168 นาย วรรณวธิ พลอยประเสริฐ M03 วิศวกรรมตํอเรือและเคร่ืองกลเรือ(ปฏิบัติการบนเรือ)

1200101788238 นางสาว กธรัตน์ เพญ็สุภา M04 วทิยาศาสตร์การขนสํงทางทะเล

2200901034333 นางสาว ชลลดา เอี่ยมละออง M04 วทิยาศาสตร์การขนสํงทางทะเล

1209701847195 นาย ธนากร สายแก๎ว M04 วทิยาศาสตร์การขนสํงทางทะเล

1209701878104 นาย อธคิม แปน้ทองรอง M04 วทิยาศาสตร์การขนสํงทางทะเล

1269900274781 นางสาว อัจฉรา โคตสุวรรณ์ M04 วทิยาศาสตร์การขนสํงทางทะเล

1240500052871 นางสาว กวนิทรา ปกครอง R02 การจัดการ

ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการรับตรง ๘ จังหวดั ภาคตะวนัออก 
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1301502026444 นาย กิตติภฎ ฉิมกลาง R02 การจัดการ

1209701859274 นาย เกรียงไกร ยินดี R02 การจัดการ

1200101778500 นางสาว ขนิษฐา จอมทอง R02 การจัดการ

1200901254319 นางสาว จันจิรา ประทา R02 การจัดการ

1249900500748 นางสาว จิตอาภา แย๎มสอิ้ง R02 การจัดการ

1209401034563 นาย ชาญ วธันเวคิน R02 การจัดการ

1209701842371 นางสาว โชติมณี เอี่ยมจันทร์พวง R02 การจัดการ

1209701863875 นางสาว ณกัญญนัทธ์ สุขเกษม R02 การจัดการ

1209701838757 นาย ธนกร บญุนํวม R02 การจัดการ

1200101818129 นางสาว ธญัลักษณ์ ยินดีสุข R02 การจัดการ

1209701877752 นาย ธาราวฒิุ ทองเหลือ R02 การจัดการ

1200601306801 นางสาว นวพร เปน็สุข R02 การจัดการ

1249900530191 นางสาว นันทชิา หมื่นจํานงค์ R02 การจัดการ

1409901753401 นางสาว บรัุญญา ชัยสาลี R02 การจัดการ

1219900696286 นางสาว ปภสัสร อุทยัสาร์ R02 การจัดการ

1209401033397 นางสาว ปาณิสรา สุขสงวน R02 การจัดการ

1209701848230 นางสาว ปยิวรรณ นวลจันทร์ R02 การจัดการ

1200101816916 นางสาว ปณุยาพร พรมพทิกัษ์ R02 การจัดการ

1209701843106 นางสาว พรนภา ทองอิ่ม R02 การจัดการ

1279800084971 นางสาว พรพมิล กรดี R02 การจัดการ

1279800095213 นาย พชัรพล รักมิตร R02 การจัดการ

1909802275476 นางสาว พรีะญา แผํเผ่ือ R02 การจัดการ

1209701863603 นางสาว มณชนก ทรงสวสัด์ิชัย R02 การจัดการ

1250200288284 นางสาว รัตนากร พรมที R02 การจัดการ

1100400989911 นางสาว ลักษกิา สุวรรณฤทธิ์ R02 การจัดการ

1249900507041 นางสาว วนันดา พุํมพวง R02 การจัดการ

1102002944081 นาย วสุพล สวาํงวงค์ R02 การจัดการ

1249900500659 นางสาว ศันสนีย์ เชื้อวงศ์ R02 การจัดการ

1341500312571 นางสาว ศิรประภา สําเภา R02 การจัดการ

1209301065645 นางสาว ศิริพร ลออเอี่ยม R02 การจัดการ

1249900516512 นางสาว สุวชิญา น๎อยทวี R02 การจัดการ

1209701855015 นางสาว อมรรัตน์ วงศ์โชติดิลก R02 การจัดการ
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1229900857361 นางสาว กนกวรรณ ผดุงนาม R03 การตลาด

1229900838561 นางสาว กัญญารัตน์ พรหมสุภา R03 การตลาด

1219900674410 นางสาว กัลยรักษ์ โลหะวจิารณ์ R03 การตลาด

1229900829031 นาย กิตติธชั ชาวไชย R03 การตลาด

1210200077674 นางสาว จุฬารัตน์ หวงัดีกลาง R03 การตลาด

1219900663426 นาย ณัฐชนน กระสินธ์ R03 การตลาด

1200901241268 นางสาว ดวงตา สุขุมวาท R03 การตลาด

1200901259663 นางสาว ธาริกา พงค์แก๎ว R03 การตลาด

1249800114889 นางสาว พรรณกร มงคล R03 การตลาด

1249900517462 นางสาว ภณิดา แจ๎งใจ R03 การตลาด

1209701881563 นางสาว มนัสนันท์ มุสิกะพงษ์ R03 การตลาด

1239900291502 นางสาว รัชฎาพร ดีเสมอ R03 การตลาด

1140100089141 นางสาว วริศรา ดวงจินดา R03 การตลาด

1200101802753 นาย วาํนพนา วริิยาทรพนัธุ์ R03 การตลาด

1229900853471 นาย วรัิลพชัร หลิวสุวรรณ R03 การตลาด

1209701840336 นาย ศรัณญ์ อนุจิตรอนันต์ R03 การตลาด

1200101790135 นางสาว ศรัณยา ค๎ุมทรัพย์ R03 การตลาด

1209701878562 นาย ศุภกฤต ขําเกิด R03 การตลาด

1219900675882 นางสาว ศุภากรณ์ วงศ์บปุผา R03 การตลาด

1209701825345 นางสาว โศภติา จันทบรีุ R03 การตลาด

1219900689433 นาย สรรเอก ยอดกระเปา๋ทอง R03 การตลาด

1219900668282 นาย สหภพ ประทปีสุขปกรณ์ R03 การตลาด

1679900437015 นางสาว สัจทพิ จันทรักษ์ R03 การตลาด

1200101793401 นางสาว สุชานาถ แย๎มบาล R03 การตลาด

1249900513459 นางสาว สุรภา รัตนศักด์ิธารา R03 การตลาด

1240400101153 นางสาว อมรวรรณ ช๎างเงิน R03 การตลาด

7209601024188 นางสาว ฮาลี จาง R03 การตลาด

1229900849295 นางสาว กชพร เจียมโฆสิต R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1249800111103 นางสาว กนกวรรณ ทองสุข R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1200101769586 นาย กรวฒิุ ดีมาก R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701813304 นางสาว กัลยาณัฏฐ์ สุขพฒัน์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701849848 นางสาว จณิสตา น๎อยสุวรรณ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ



เลขบตัรประชาชน ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล รหสัสำขำวิชำ ชื่อสำขำวิชำ

ประกาศมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ วทิยาเขตศรีราชา
รายช่ือผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐

โครงการรับตรง ๘ จังหวดั ภาคตะวนัออก 

1209701845966 นางสาว จิราภา เทยีนลํา R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1149600015845 นางสาว จุฑาทพิย์ มงคลสาร R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209501116081 นางสาว เจนนิศา บวัแสง R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701826767 นางสาว ชาลินี ยังอยูํสุข R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209501111721 นางสาว ณัฐนิชา หวัใจ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1119900805868 นางสาว ณัฐวดี พนัพลูวงษ์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1200101798403 นางสาว ดวงพร นงเยาว์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1219800283591 นาย ธนกฤต สุริยกมลทพิย์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

2209000003070 นาย ธนชัย เชี่ยวประสิทธิ์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701859533 นางสาว ธนันพชัร์ ภูํรหงษว์ฒันะ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701864618 นางสาว ธญัพชิชา บญุทรง R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1219900680649 นางสาว ปรารถนา คํามี R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

2330400082849 นางสาว เปรมฤทยั ผาติสุขสันต์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1229900833640 นางสาว พณัณิตา สุพฒัสร R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701836096 นางสาว พทัธนันท์ จันทร์ธนไพบลูย์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1310700309891 นางสาว พชิญ์สินี สอนเจริญทรัพย์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701877183 นางสาว พมิพลั์กษณ์ ปรัชญาสันติ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701861805 นางสาว มนัสนันท์ ศิริสุทธรัิกษ์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1200101797709 นางสาว รังสิยา พน๎เคราะห์ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1200101794181 นางสาว รัตน์ชนก มนทกัษณิ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1200601306658 นาย วรัญชลี แนํนหนา R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1100801306385 นางสาว วริษฐา เลิศฤทธิม์หาชัย R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701831451 นางสาว วนัอาษา นวลสม R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701844765 นางสาว วรัิลพชัร คชชา R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1100702707942 นาย เวสารัช ศรีเกษม R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1709901143855 นางสาว ศุจีภรณ์ รัตนบํารุง R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701836711 นาย สรวชิญ์ โชติกร R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1100702725355 นางสาว สายธาร เทศสวสัด์ิ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701833054 นาย สิทธพิงษ์ ปสัสา R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209601262047 นางสาว สิริมา เตียเจริญ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1209701872947 นางสาว สิริยากร กฤษณภติู R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1200101724965 นางสาว สิริวมิล ชะอุํม R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ
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1209701839630 นางสาว สุพชิฌาย์ แกํนหรัิญ R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1210400066251 นางสาว อรวรรณ โชติมงคล R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1229900832597 นางสาว อารีรัตน์ ยอดยิ่ง R04 ธรุกิจระหวาํงประเทศ

1239900287238 นางสาว กนกวรรณ คําอยูํ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200101790895 นาย จักรพนัธ์ หริิธรรมกุล R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209601262497 นางสาว จิรภญิญา อุดมจิตกุล R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209701875270 นางสาว ชุติมา คงขํา R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209601246327 นางสาว โชติมา ประภศัศร R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1249900501892 นางสาว ญาดา วสุิทธศัิกด์ิ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1239900297659 นางสาว ฐิติวรดา หาญพล R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200501083461 นางสาว ณัฐนรี บญุรอด R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1249900528171 นางสาว ณัฐสุดา เสียงกลม R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209701846571 นาย ถนอมพงษ์ เพช็รเกษม R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209701824055 นาย นพรุจ แก๎วเหมือน R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209701841871 นางสาว เบญจมาภรณ์ พรหมา R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1210100111927 นางสาว ปณิตา เหลืองประเสริฐ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1104300146923 นางสาว ปภาวี หลํอนาค R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1250100411815 นางสาว ปยิะรัตน์ ธรรมารักษ์ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209301071190 นางสาว พมิพล์ภสั บวัทอง R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1239900287131 นาย พรีพล อิ่มอุไร R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209701800521 นางสาว ภาวณีิ หนุสูงเนิน R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

2200101101974 นาย ภาสวฒิุ การุณ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209701875512 นางสาว มัชฌิมา คชพนัธุ์ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1710600173129 นางสาว มัณฑนา คําระหงษ์ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1249900514897 นางสาว รววิรรณ ระมาตร์ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1219900663604 นางสาว รววีรรณ ศักด์ินรงค์ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200101795242 นางสาว ริญญ์รภสั โรจนวชิญ์วราธร R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200101787444 นางสาว รินทร์ธนัน ชัยภทัรอัครกุล R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1679800272413 นางสาว เรณุกา ตาแล R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200101790178 นางสาว วรรณนิศา สุภาพกุล R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1249800114315 นางสาว ศกลวรรณ ทวธีรากุล R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1219900672859 นางสาว ศลิษา เจริญวงษ์ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว
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1200101796354 นางสาว ศิรประภา ตันศิริ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1229900852962 นางสาว ศุภสิรา แจํมศรี R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209701830934 นางสาว สรินทร์ญา อํานวณคณะ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200101804063 นาย สิทธพิล แซํเอี๊ย R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1100702728443 นางสาว สิริยากร เย็นสบาย R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200101819338 นางสาว สุชานรี ศักด์ิวณิชย์กุล R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200101803148 นาย อรวี เจริญสุข R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1249900534481 นางสาว อลิสรา กิมฮง R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1200601307999 นางสาว อังสนา ศรีเลิศ R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209701812537 นางสาว อัจฉราภรณ์ ธรีะธาน R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1620500249272 นางสาว อารยา เลิกจิ๋ว R05 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว

1209601259488 นางสาว ธนภรณ์ บรรเลงจิต R07 ธรุกิจระหวาํงประเทศ(พเิศษ)

1209701830535 นางสาว ธญัรดี อินแหยม R07 ธรุกิจระหวาํงประเทศ(พเิศษ)

1219700001195 นางสาว ปรายฟา้ ทมิเที่ยง R07 ธรุกิจระหวาํงประเทศ(พเิศษ)

1409901780211 นางสาว พรพเยาว์ อุํนไฝ R07 ธรุกิจระหวาํงประเทศ(พเิศษ)

1249900541584 นาย กฤติภมูิ เทศมงคล R10 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว(พเิศษ)

2200101101443 นางสาว ปณิดา ววิฒัน์ R10 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว(พเิศษ)

1209601251452 นางสาว อภชิญา ผ่ึงผดุง R10 การจัดการโรงแรมและทอํงเที่ยว(พเิศษ)

1209701829367 นางสาว ชรินทร์รัตน์ โสรัสสะ R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1200101785948 นาย ณสัณหณัฐ ยะฆะเสม R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1219900675114 นางสาว ณัชชนิภา แซํเบ๏ R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1200601297659 นางสาว ธนัยพร อ๎นแขก R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1200101840175 นาย ธรีวจัน์ วรีะพนัธุ์ R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1409901783393 นาย ยศธนัช สุทธรัิตน์ R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1240600169339 นาย รัฐภาส จันทมุา R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1229900831825 นางสาว วศินี ถนอมกุล R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1249900516555 นางสาว ศรวณีย์ สิงหราชัย R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1219900666841 นางสาว สุภาภรณ์ กรมไธสง R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1200501084173 นางสาว หสัยา มาโค R12 การบญัชีบริหาร(พเิศษ)

1250100403651 นางสาว กมลชนก ประทมุมา R13 การบญัชีบริหาร

1219900671551 นางสาว กมลวรรณ วชิรอนันต์ R13 การบญัชีบริหาร

1119900774873 นางสาว กานต์ธดิา สายบวั R13 การบญัชีบริหาร
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1209301058819 นางสาว กุลจิรา บญุมา R13 การบญัชีบริหาร

1209701881946 นางสาว กุลนิษฐ์ มีรัตน์ R13 การบญัชีบริหาร

1209701881628 นางสาว คริษฐา เกียรติสุอาภานนท์ R13 การบญัชีบริหาร

1249800114994 นางสาว จารวี โคพระ R13 การบญัชีบริหาร

1249900516504 นางสาว ชนากานต์ จันทรโสภณ R13 การบญัชีบริหาร

1219900680614 นางสาว ชลกร รักเสรีจินดา R13 การบญัชีบริหาร

1210200085715 นางสาว ชลลดา สุโรพนัธ์ R13 การบญัชีบริหาร

1710500389031 นางสาว ชินาภา สิงหเ์งิน R13 การบญัชีบริหาร

1200101774300 นางสาว ฐิติรัตน์ ฐิตะเจริญ R13 การบญัชีบริหาร

1200101788491 นางสาว ณัชชา สุทธพิงษ์ R13 การบญัชีบริหาร

1200101797253 นางสาว ณัฎฐา บญุชัยศรี R13 การบญัชีบริหาร

1102200165690 นางสาว ณัฐชยา เชน R13 การบญัชีบริหาร

1309801334377 นาย ธงไชย เชยสวาสด์ิ R13 การบญัชีบริหาร

1209701857131 นาย ธนชิต สงค์ปรเสริฐ R13 การบญัชีบริหาร

1200101775641 นางสาว ธญัภา สุกใส R13 การบญัชีบริหาร

1209301061925 นางสาว นุสรา จันทร์ตรา R13 การบญัชีบริหาร

1420900307352 นางสาว ประภาภคั จันทะวงค์ R13 การบญัชีบริหาร

1249900547086 นางสาว ปรียวชัร์ คําสิงห์ R13 การบญัชีบริหาร

1200101790186 นางสาว ปานชีวี ศิริรัตน์ R13 การบญัชีบริหาร

1249900541461 นางสาว ปยิาภรณ์ จินตนารัตนกุล R13 การบญัชีบริหาร

1103300193297 นาย พลัฏฐ์ อัศวชัยโสภณ R13 การบญัชีบริหาร

1209701892921 นางสาว พมิพร ส๎มจีน R13 การบญัชีบริหาร

1249900505103 นางสาว ฟา้ใส ศรีสุวรรณ R13 การบญัชีบริหาร

1250100408202 นางสาว ภทัรวดี พวงสุวรรณ R13 การบญัชีบริหาร

1249900498921 นางสาว ภาวณีิ แพเจริญ R13 การบญัชีบริหาร

1729900463660 นางสาว ลลิตา บญุเรํงทรัพย์ R13 การบญัชีบริหาร

1200101815529 นางสาว วรรณภา ฤทธิป์ระเสริฐ R13 การบญัชีบริหาร

1220800020746 นาย วนัชนะ เวชสถล R13 การบญัชีบริหาร

1209701875881 นาย วภิาส เหมาะประมาณ R13 การบญัชีบริหาร

1200101791930 นางสาว ศุภนิดา เปี่ยมคุณภทัร R13 การบญัชีบริหาร

1200901259281 นางสาว สโรชา เภตรา R13 การบญัชีบริหาร

1200101783589 นางสาว สิโรชา จินดากูล R13 การบญัชีบริหาร
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1229900819400 นางสาว สุชีวา ล้ีศิริวฒันกุล R13 การบญัชีบริหาร

1209701845516 นางสาว สุนิสา จันทร์ทอง R13 การบญัชีบริหาร

1250100434408 นางสาว แสงระวี สุวรรณภมูิ R13 การบญัชีบริหาร

1119900807852 นางสาว อภญิญา วงค์ปนั R13 การบญัชีบริหาร

1200101786791 นาย อภสิิทธิ์ สวสัด์ิอักษรชื่น R13 การบญัชีบริหาร

1249900533786 นางสาว อรอนงค์ ยิ่งเจริญ R13 การบญัชีบริหาร

1209701861741 นางสาว อริยา วงศ์ปราชญ์ R13 การบญัชีบริหาร

1200101779328 นางสาว กนกวรรณ เยี่ยมนิยม R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200901257288 นางสาว กิดากานต์ ปั้นทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209601260079 นาย กิตติธชั เขตสมุทร R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209701850706 นาย ฉัตรกานต์ กาเมือง R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200101795889 นาย ชวลัวทิย์ แตงศรี R14 การจัดการโลจิสติกส์

1100801280521 นางสาว ชัญญานุช สําราญใจ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209601251479 นาย ชานนท์ ธนสารจินดา R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209701836673 นางสาว ชาลิสา ทรัพย์สํารวย R14 การจัดการโลจิสติกส์

1100702869926 นางสาว ญาณิน อรุณฤทธิ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200601300161 นางสาว ฐิติยา อํางสุวรรณ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200901251107 นางสาว ณัฎฐา ธรรมชิโร R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200101782132 นาย ณัฐชนน เหลืองงาม R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200101783147 นาย ณัฐปกร เขตนิมิต R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209601266522 นางสาว ณัฐมล คงทน R14 การจัดการโลจิสติกส์

1100702840235 นาย ธนกร โชติตรงธรรม R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209701902765 นาย ธนณัฏฐ์ จารุประยงค์ R14 การจัดการโลจิสติกส์

2200101101061 นาย ธนวชิญ์ เเซํอึ้ง R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200101770363 นางสาว นภสันันท์ ศิริประกอบ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1449900514496 นางสาว นริศรา ทองบตุร R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200601311694 นางสาว ปนัดดา ทวิแพร R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209701830331 นางสาว ปภาวี วติตานุช R14 การจัดการโลจิสติกส์

1710100147021 นางสาว ประภาพร สุขหงษ์ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1249900519333 นางสาว ปรียาภรณ์ หนูเทศ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1700600041672 นางสาว ปยิะพร รัตนวาร R14 การจัดการโลจิสติกส์

1420200077460 นางสาว พชันิดา บญุสม R14 การจัดการโลจิสติกส์
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1249900490700 นางสาว พมิศุภา เนียนทะศาสตร์ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1229900864502 นางสาว เพยีวรินทร์ โสนมาศ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1210100096979 นาย ภทัรพล ชายฮวด R14 การจัดการโลจิสติกส์

1229900863166 นาย ภากร พฒันพานิช R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200501083762 นางสาว ภมีพฒัน์ ปญัญาเลิศศรัทธา R14 การจัดการโลจิสติกส์

1249900503291 นางสาว เมธว์ดี โง๎วเจริญสุข R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209301054481 นางสาว รัตนา กุลค๎อ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1249900513971 นางสาว วริศรา เพง็บบุผา R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209701874524 นางสาว ศศิวมิล เบญจธนรัตน์ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1249900507351 นางสาว ศิริธร หนํอแก๎ว R14 การจัดการโลจิสติกส์

1240600175924 นาย ศิวกร คุระจอก R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209701874109 นางสาว สราลัญ ปรีชาพรกุล R14 การจัดการโลจิสติกส์

1249900501094 นางสาว สริตา สิงหราช R14 การจัดการโลจิสติกส์

1209701836436 นางสาว สุนิสา เกตุทอง R14 การจัดการโลจิสติกส์

1229900816044 นางสาว สุภาภรณ์ วฒิุ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1200901256613 นางสาว อภชิญา แสงโชติ R14 การจัดการโลจิสติกส์

1390200081786 นางสาว อรอนงค์ ชื่นตา R14 การจัดการโลจิสติกส์

1169800197301 นางสาว อารียา สาลีสุข R14 การจัดการโลจิสติกส์

1219900669955 นางสาว เอวาริณณ์ หงษห์รัิญรัตนา R14 การจัดการโลจิสติกส์

1430500405349 นาย กิตตินันทน์ บรรลุ R15 การจัดการโลจิสติกส์(พเิศษ)

1200101795749 นางสาว ณัฐมล ใจดี R15 การจัดการโลจิสติกส์(พเิศษ)

1229900820165 นางสาว บษุยมาศ พงษช์ีรี R15 การจัดการโลจิสติกส์(พเิศษ)

1209701845044 นางสาว ปวารณา ทบัพุํม R15 การจัดการโลจิสติกส์(พเิศษ)

1209701838552 นาย ปวณี ขาวงาม R15 การจัดการโลจิสติกส์(พเิศษ)

1229900852644 นางสาว ปยิะปาณ ศรีประเสริฐ R15 การจัดการโลจิสติกส์(พเิศษ)

1200101797393 นางสาว ภสัธวลั นานสิน R15 การจัดการโลจิสติกส์(พเิศษ)

1219900665151 นางสาว กนกวรรณ ด๎วงตําย R16 การเงินและการลงทนุ

1104300160250 นางสาว กุลธดิา สุมารศรี R16 การเงินและการลงทนุ

1250100401224 นางสาว เจนจิรา เหมือนคิด R16 การเงินและการลงทนุ

1249900514731 นางสาว ชณัญยา มาน๎อย R16 การเงินและการลงทนุ

1679800260849 นางสาว ชลธชิา ราชสมบติั R16 การเงินและการลงทนุ

1209701871517 นางสาว ชลลดา น๎อยมุ๎ง R16 การเงินและการลงทนุ
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1249900512258 นางสาว ชลิดา บําเพญ็พนิิจ R16 การเงินและการลงทนุ

1250200281841 นางสาว ชัญญาภคั กฤดิพรรธน์ R16 การเงินและการลงทนุ

1100702961661 นางสาว ณัฏฐณิชา ทพิย์อรัญ R16 การเงินและการลงทนุ

1103702831875 นาย ธนทตั ทวิะทรัพย์ R16 การเงินและการลงทนุ

1600100774621 นางสาว นภสัวรรณ ศรีเรือง R16 การเงินและการลงทนุ

1209601251851 นางสาว นันทยิา ไตรกิศยากุล R16 การเงินและการลงทนุ

1209701793893 นางสาว บษุยมาศ เชิญขวญั R16 การเงินและการลงทนุ

1419901814604 นางสาว ปฐมาภรณ์ เรืองทพิย์ R16 การเงินและการลงทนุ

1219900671712 นางสาว ปภาวดี สุดสังข์ R16 การเงินและการลงทนุ

1210200085961 นางสาว พรนัชชา แจํมแจ๎ง R16 การเงินและการลงทนุ

1739901817236 นางสาว พรพรรณ อุดมจิตติรัตน์ R16 การเงินและการลงทนุ

1209701830080 นางสาว พรรณิษา ชาญชัยยุทธศักด์ิ R16 การเงินและการลงทนุ

1209701853373 นางสาว เพญ็พชิชา เต็มศิริ R16 การเงินและการลงทนุ

1200101778062 นางสาว ภาวรินทร์ ธนบดีรัตนวงศ์ R16 การเงินและการลงทนุ

1209701850129 นางสาว รัญชิดา ประสมรัตน์ R16 การเงินและการลงทนุ

1200601305163 นางสาว วรรณพร สิริโยธนิ R16 การเงินและการลงทนุ

1440600264925 นางสาว วรรณภรณ์ ราชโคตร R16 การเงินและการลงทนุ

1249900502091 นางสาว วรรณฤดี ถนอมรอด R16 การเงินและการลงทนุ

1209701867625 นางสาว วริศรา ลิมปเ์ติมทรัพย์ R16 การเงินและการลงทนุ

1209601246190 นางสาว วภิาวี แรงเขตวทิย์ R16 การเงินและการลงทนุ

1200101722105 นาย ศิวชั ระวงัเหตุ R16 การเงินและการลงทนุ

1250100414211 นางสาว ศุภสิรา ศรีศิริ R16 การเงินและการลงทนุ

1660700127588 นางสาว สายธาร จันทร์ปาน R16 การเงินและการลงทนุ

1229900834751 นางสาว สิรามล ลัดดากุล R16 การเงินและการลงทนุ

1209701837360 นาย สิริเชษฐ์ จันทร์สืบแถว R16 การเงินและการลงทนุ

1209601247315 นางสาว สุพรรษา ขาวโต R16 การเงินและการลงทนุ

1209701866963 นาย เสฎฐวฒิุ สายลมรักษา R16 การเงินและการลงทนุ

1209701871363 นาย อนนต์ วเิศษเธยีรกุล R16 การเงินและการลงทนุ

1209701872700 นาย อภชิาติ มาลีพนัธ์ R16 การเงินและการลงทนุ

1200101834213 นางสาว อภสิรา ตันติวรวฒิุ R16 การเงินและการลงทนุ

1240600172739 นางสาว อิสราพร กระจําง R16 การเงินและการลงทนุ

1200101810918 นางสาว ฉัตรมณี ขุมเพช็ร R17 การเงินและการลงทนุ(พเิศษ)
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1249900511545 นางสาว ณัฐชราภรณ์ ลบแทนํ R17 การเงินและการลงทนุ(พเิศษ)

1200901262273 นางสาว ขจิตลักษณ์ วงศ์คงดี S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์

1219900672646 นาย ชูชาติ ชื่นชาญร๎ู S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์

1209701869563 นางสาว ธมลวรรณ ตันติราพนัธ์ S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์

1209301065092 นาย นวตักรณ์ ปญัญาประดิษฐ์ S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์

1209701868362 นาย ศิวกร ไชยยงค์ S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์

1103702730262 นางสาว อรัญญา ศรีพระจันทร์ S01 คณิตศาสตร์ประยุกต์

1200101781357 นางสาว กนกพร แจํมสุธี S03 เคมี

1209301060813 นางสาว กาญจนา ดอนมงคล S03 เคมี

1209701811077 นาย ธนพนธ์ แซํบุ๏น S03 เคมี

1219900689891 นาย นันทพงศ์ ต้ังทองจิตร S03 เคมี

1200901255889 นางสาว พนัชกร อมะรักษ์ S03 เคมี

1250100419085 นางสาว พฒัน์รวี นิ่มนวล S03 เคมี

1209701839753 นางสาว พณัณิตา หาญโงน S03 เคมี

1250100422680 นางสาว ภทัรศยา กิจวจิารณ์ S03 เคมี

1269900291600 นางสาว เมทนิี ดาษพนิิจ S03 เคมี

1210500121601 นาย รัชชานนท์ มนาคม S03 เคมี

1209701853551 นางสาว รัชนีพร เเดงฤทธิ์ S03 เคมี

1210100096774 นางสาว ลัลนา ชาญนคร S03 เคมี

1250100401275 นางสาว วศินี ทองสืบแสง S03 เคมี

1200101771084 นางสาว ศยพร ล๎วนวริิยะกุล S03 เคมี

1219900684024 นางสาว อรุชา แก๎วจินดา S03 เคมี

1269900299988 นางสาว อัสรีนา อนันตกูล S03 เคมี

1269900286843 นางสาว กนกพร พทุธสุวรรณ S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1149900539114 นาย คมสันต์ เทศนา S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1219900709906 นางสาว ชนากานต์ พรพงศ์ธรรม S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1250200292168 นางสาว ชลนิภา โสพรม S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1209701858847 นาย ณัฐดนัย วริิยะภริมย์กุล S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1100702852594 นาย ธรีภทัร คําดํา S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1710500380017 นาย เนติธร คําร๎อยแสน S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1560300317291 นาย พเิศษสิทธชิัย แสงจันทร์ศรี S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1209401038704 นาย ภาคิน แซํเซียว S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์
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1200901253622 นาย ศุภกร ระบําโพธิ์ S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1209701862712 นาย สิทธนินท์ กล่ินมณฑา S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1200101778933 นาย สิทธพิร การุณ S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1340300106608 นางสาว สุวภิา สุปริยหรรษา S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1200101808255 นางสาว อนัญญา สมบติัธนาโชค S05 วทิยาการคอมพวิเตอร์

1219900689638 นาย ดุลยพล จันทร์เจริญ S06 วทิยาการคอมพวิเตอร์(ภาคพเิศษ)

1209701886824 นาย ธนกร รัตนา S06 วทิยาการคอมพวิเตอร์(ภาคพเิศษ)

1200901251077 นางสาว พรรษชล จันทร์สมบรูณ์ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1240600168995 นางสาว วรัญญา สุขสวสัด์ิ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1209701800156 นางสาว ศศิมา ยวนใจ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1249900533921 นาย สถาพร น๎อยเจริญ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1209501105721 นางสาว อรอนงค์ กําพลขจรเกียรติ S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1420100140160 นางสาว อุลัย เบญ็ขุนทด S09 เทคโนโลยีสารสนเทศ

1269900286347 นางสาว กวสิรา ประทมุทอง S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1249900519554 นางสาว จุฑาลักษณ์ ศิริประเสริฐ S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1104200045025 นางสาว ธญัรัตน์ ศรีราม S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1219900689026 นางสาว นภสัสร แซํเต้ือง S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1220100060290 นางสาว เบญจรัตน์ จงสิริวไิล S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1260300113648 นางสาว ปรัชริญา บวัแก๎ว S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1209601253706 นางสาว พทัธมน หนองใหญํ S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1209701863816 นางสาว ภทัรานิษฐ์ ปานเพชร S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1209601263957 นางสาว รํุงทวิา รํุงเรืองเสรี S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1301502015116 นาย วงศกร เสริมศรี S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1260200037940 นาย วรากร พลูทรัพย์ S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1102002975652 นาย ศดิศ นิ่มทบัทมิ S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1219900703908 นางสาว สโรชินี วทิยาประเสริฐกุล S18 วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล๎อม

1229900834671 นางสาว กัลยรัตน์ อภชิิตวงศ์นุชิต T05 วศิวกรรมโยธา

1103702787272 นาย เจษฎากร ทรัพย์สอน T05 วศิวกรรมโยธา

1209301063081 นางสาว ณัฐทมล เสือน๎อย T05 วศิวกรรมโยธา

1250100414024 นาย ธนวฒัน์ อวยกลาง T05 วศิวกรรมโยธา

1219900697223 นาย ปรัชญ์ มาประโพธิ์ T05 วศิวกรรมโยธา

1209701838978 นาย ปววีฒัน์ แสงยุนนท์ T05 วศิวกรรมโยธา
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1209701888355 นางสาว พรนภสั ศรีโสดา T05 วศิวกรรมโยธา

1239900286746 นางสาว ไพลิน พนัธุพ์านิช T05 วศิวกรรมโยธา

1103702773514 นาย มนต์สิทธิ์ งามทรัพย์ T05 วศิวกรรมโยธา

1104200046561 นางสาว ริสานันท์ ปนัสํวน T05 วศิวกรรมโยธา

1279900106985 นาย วนัวเิศษ อึ้งเลิศตระกูล T05 วศิวกรรมโยธา

1669900372321 นาย ศุภกิจ มีทอง T05 วศิวกรรมโยธา

1250100441463 นาย ศุภณัฐ เดือนศิริรัตน์ T05 วศิวกรรมโยธา

1229900839826 นาย สุกฤษฎ์ กรีวชัรินทร์ T05 วศิวกรรมโยธา

1101800972803 นางสาว สุดารัตน์ กาญจนกํายาน T05 วศิวกรรมโยธา

1419901774785 นาย เสฏฐวฒิุ วงษช์มภู T05 วศิวกรรมโยธา

1249800111812 นาย อติชาต โพธิเ์จริญ T05 วศิวกรรมโยธา

1100702811316 นาย ณัฐธญั ฐติวรสิริ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1209701884295 นาย ณัฐพล ภมูุตตะ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1209501115638 นางสาว ทกัษอร อักษรศิลป์ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1200101789269 นาย นันทวฒัน์ กิตติเจริญเดชา T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1200101775926 นาย ประพฒัน์ วริิยะรํุงเรืองชัย T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1250100432227 นางสาว ปยิารัตน์ สังฆคุณ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1489900333807 นาย ปญุญพฒัน์ มนต์มี T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1209701850897 นาย พสิิษฐ์ รํุงโรจน์ชํานาญกิจ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1209701801829 นาย วศิว พลอยประดับ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1250800074251 นาย วฒิุภทัร สายชนะ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1219900664627 นาย ศุภชัย ภสูมมา T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1200601313301 นาย ศุภชัย จินาพนัธ์ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1103702659550 นาย ศุภวชิญ์ แสงเพช็ร์ T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1219900711528 นาย สิรดนัย บญุยืน T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1209701880109 นาย อภวิชิญ์ มีสงํา T12 วศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

1209701863891 นาย ชวกร งามชัยภมูิ T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1279800070351 นาย ทศัพร เจริญสุข T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1459900747156 นาย นันทกร เดิมศรีภมูิ T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1279900096751 นาย ปญัญา ทกัษณิากร T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1209701858111 นาย วรภทัร ศรีสุระ T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1209301059432 นาย วรรษธนพล นวนหยวก T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
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1240800185095 นาย วายุ ศรียางนอก T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1102500025966 นาย ศรุต ไกรนรา T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1200901245662 นาย ศุภณัฐ สังข์ทอง T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1249800111642 นาย สิทธา โสภารัตน์ T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1709901238091 นางสาว อาวษิฎา แก๎วมณี T13 วศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

1200901251662 นาย กฤษณ์ ศรีโพธิท์อง T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1209701865461 นาย กีรติกร คําเหลา T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1770200111461 นาย คงเดช ศรีสวสัด์ิ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1209701829073 นาย ชาติณัทฤต อธศิเจริญ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1219900675335 นางสาว ณัฐธดิา ศรีล๎อม T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1250100411173 นาย ธธีชั สกุลวรีะ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1249900526950 นาย บญุฤทธิ์ แก๎วยงกฎ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1209701862216 นาย พชัรพล ทศันภมูิ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1209401035799 นาย พลัลภ ขันตี T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1240600171856 นางสาว รํุงรัตน์ เติมวรรธนภทัร์ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1219900696448 นาย วชิยุตม์ ประกอบสุข T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1249900522156 นางสาว วภิาพร ศิริรัมย์ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1209701862852 นาย ศุขภทัร บญุเขียว T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1149600021446 นาย สาธนิ เนขขัมม์ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1200101778437 นาย สิริวชั ทววิฒัน์ T14 วศิวกรรมไฟฟา้และอิเล็กทรอนิกส์

1279900107671 นางสาว กรภทัร อยูํเจริญ T17 วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

1279900109127 นางสาว กรรณิการ์ แทนกลาง T17 วศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

1209701853861 นาย กีรติ จันทร์สนธิ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1209701842606 นาย จิรายุส ประเสริฐ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1209501110415 นาย ชวลัวทิย์ กาญจนสิงห์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1249900495744 นาย ณัฐนันท์ คันโธ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1200601311473 นางสาว ธนภรณ์ ศรีมํวง T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1249900516369 นางสาว นงณภสั โชติชนกพาณิช T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1209701878082 นาย คณิศร์ ชํวยพเิคราะห์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1219800312591 นางสาว ประดิษฐ์พร ต๎องทรัพย์อนันต์ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1209701821145 นาย ปยิวฒัน์ กํอกระโทก T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1249900534898 นางสาว พมิพาภรณ์ เทยีนดํา T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
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1239900298248 นาย ศุภชาติ ทศัวลิ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1209701879054 นางสาว สุทธกิานต์ มนต์วเิศษ T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1200101776205 นางสาว สุพรรณษา ชุนหศรี T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1739901787701 นาย อัครวนิท์ ศรีษะน๎อย T17 วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ

1200101810195 นาย กันตณัฐ ทรัพย์ทวพีงศ์ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)

1209701802591 นาย กิตติโชติ กิตติธเนศวร T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)

1250100420270 นาย เกียรติก๎อง เครือแปน้ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)

1209701782590 นาย เกียรติแก๎ว บวัเนียม T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)

1249800114838 นาย ฉัตรติพงค์ แววมะบุตร T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)

1200101753612 นาย ชัยพร ราชพทิกัษ์ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)

1104300143673 นางสาว ณัฐณิชา อุตรุณ T18 วิศวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต(พิเศษ)

เงื่อนไขกำรเขำ้ศึกษำ

-   ประกาศรายชื่อผ๎ูมีสิทธิเ์ข๎าศึกษา วนัที่ 3 มีนาคม 2560

-   ผ๎ูมีรายชื่อผํานการสอบสัมภาษณ์ให๎ชําระคําธรรมเนียมประกันสิทธิเ์ข๎าศึกษาให๎เสร็จส้ิน ภายในวันที ่ 

28 กุมภาพันธ์ 2560 ผ๎ูทีไ่มํชําระคําธรรมเนียมประกันสิทธิเ์ข๎าศึกษาถือวําสละสิทธิก์ารเข๎าศึกษาตํอ 

โครงการ 8 จังหวัดภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา และมหาวิทยาลัยขอ

สงวนสิทธิใ์นการไมํคืนคําธรรมเนียมไมํวํากรณีใดทัง้ส้ิน

-       ผ๎ูผํานการคัดเลือกมีสิทธิเ์ขา๎ศึกษา ต๎องเขา๎ทําการยนืยนัสิทธิก์ารเขา๎ศึกษาในระบบรับตรงผํานเคลียริงเฮ๎าส์ 

(Clearing-house)  ตามประกาศ สอท. และถกูตัดสิทธิใ์นระบบกลาง Admissions โดยทางโครงการฯ จะแจก

รหัสระบุตัวบุคคล ในวันทีสั่มภาษณ์ เพือ่ใช๎ในการยนืยนัสิทธิก์ารเขา๎ศึกษาผํานเว็บไซต์ http://www.cuas.or. 

หากผ๎ูผํานการคัดเลือกมีสิทธิเ์ขา๎ศึกษาไมํดําเนินการใดๆ ถอืวําสละสิทธิก์ารเขา๎ศึกษาในระบบรับตรงของ

มหาวิทยาลัยทีเ่ขา๎รํวมในระบบเคลียริงเฮ๎าส์ (Clearing-house)  ประจําปีการศึกษา 2560

-  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สงวนสิทธิใ์นการพิจารณาการคัดเลือกหรือรับเข๎าศึกษา 

หากตรวจพบวํา ผ๎ูสมัครขาดคุณสมบัติหรือแสดงข๎อความในการสมัครหรือใช๎เอกสารหลักฐานทีไ่มํ

สมบูรณ์หรือปกปิดหรือเป็นเท็จ หรือมีการปลอมแปลง


