
 
 
 
 
 
 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล   
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง   รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Admissions รอบท่ี 4 และหลักสูตรนานาชาติ 
ทุกคณะ/วิทยาลัย 

ประจำปีการศึกษา  2563 
----------------------------------------------------- 

 

     ตามท่ี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี แบบ Admissions รอบท่ี 4 และหลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้ดำเนินการ
เสร็จสิ้นและผู้ผ่านการคัดเลือกได้ยืนยัน Clearing House ไปแล้วนั้น  บัดนี้สำนักทะเบียนและประมวลผลขอ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี แบบ Admissions รอบที่ 4 และหลักสูตรนานาชาติ ทุกคณะ/
วิทยาลัย ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   10   มิถุนายน    พ.ศ.  2563 
 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ์) 
                  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ข้อควรทราบและถือปฏิบัติ  : 
 

            1. ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อผ่านเคลีย์ริ่งเฮาส์เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบัง    จะต้องกรอกข้อมูลเพ่ือชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ทาง
อินเทอร์เน็ต http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_confirm/confirmPageX.php พิมพ์ใบชำระเงิน และ

ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) ระหว่างวันที่   15-18 มิถุนายน 2563   โดย
ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารที่กำหนด ตามวัน เวลา และวิธีการที่สถาบันฯ กำหนดเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์จากการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
อัตราค่ายืนยันสิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย) 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์   จำนวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) 

     จำนวนเงิน      150,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิศวกรรมการเงิน (หลักสูตรนานาชาติ)  

      จำนวนเงิน 72,000 บาท / ภาคการศึกษา 
สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ให้นักศึกษาจ่ายเงินค่าอุดหนุนการศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
ภาคการศึกษาละ 48,000 บาท 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)  จำนวนเงิน  35,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์   จำนวนเงิน 22,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 92,500   บาท  / ภาคการศึกษา 

 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• ครุศาสตร์อุตสาหกรรมฯ (หลักสูตรต่อเนื่อง) จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาบูรณาการนวัตกรรมเพ่ือสินค้าและบริการ  

                                                  นักศึกษาไทย       จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
                                                  นักศึกษาต่างชาติ  จำนวนเงิน 40,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จำนวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขานิเทศศาสตร์เกษตร   จำนวนเงิน  20,000   บาท/ ภาคการศึกษา 

      เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง ลดค่ายืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา (ค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ
เหมาจ่าย) ปีการศึกษา 2563  ลดลง 10%  โดยจะปรับยอดลดลงในใบชำระเงิน
ที่พิมพ์ออกจากระบบในระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภาคม 2563 

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/u_confirm/confirmPageX.php


คณะวิทยาศาสตร์   จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   จำนวนเงิน 32,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ (หลกัสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน  70,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 
คณะอุตสาหกรรมอาหาร   จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) 

         จำนวนเงิน 180,000   บาท / ภาคการศึกษา 
สาขาวิทยาศาสตร์การประกอบอาหารและการจัดการการบริการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) ต้อง
ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า 15,000 บาท สำหรับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง และ 400 CHF (สี่ร้อยฟรังก์สวิสถ้วน) สำหรับ Business and Hotel Management 
School, Switzerland  ชำระครั้งเดียวเมื่อแรกเข้าศึกษา และค่าธรรมเนียมสำหรับการศึกษาท่ี
ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาจะได้รับส่วนลดร้อยละ 15 ของค่าธรรมเนียมการศึกษา
ในหลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, 
Switzerland หรือสูงสุดไม่เกิน 5000 CHF (ห้าพันฟรังก์สวิสถ้วน) โดยให้ถืออัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ณ ปีการศึกษาที่ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเริ่มศึกษา และค่าธรรมเนียมนี้ ไม่รวม ค่าใช้จ่าย
สำหรับการเดินทางไปและกลับ ผู้สมัครสามารถดูรายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตร Bachelor Degree -3rd Year ของ Business and Hotel Management School, 
Switzerland เพ่ิมเติมได้ที่ https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-
chf/ 

 
คณะการบริหารธุรกิจ   จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) จำนวนเงิน 40,000   บาท  / ภาคการศึกษา 

 
คณะศิลปศาสตร์   จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวนเงิน  26,000  บาท / ภาคการศึกษา 

 
คณะแพทยศาสตร์   จำนวนเงิน      495,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต   จำนวนเงิน 80,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง   จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง (โครงการอาชีวะพรีเมี่ยม)  

     จำนวนเงิน 21,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 

วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้า  จำนวนเงิน 25,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• Bachelor of Engineering Program in Smart Materials Technology and  

Bachelor of Engineering Program in Robotics and AI (Dual Degree) (International Program) 
   จำนวนเงิน      120,000   บาท / ภาคการศึกษา 
 
 

https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/
https://www.bhms.ch/admissions/study-fees-in-swiss-francs-chf/


 วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ  จำนวนเงิน 90,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• เฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ต้องชำระค่าเรียกเก็บซึ่งจ่ายให้โดยตรงกับ

สถาบันการบินเอเซีย (AAA) ภาคการศึกษาละ 350,000 บาท และค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ภาคการศึกษาละ 90,000 บาท  
 

วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ (จังหวัดชุมพร) 
• คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ว.ชุมพร)  จำนวนเงิน 20,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะวิทยาศาสตร์ (ว.ชุมพร)   จำนวนเงิน 19,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะเทคโนโลยีการเกษตร (ว.ชุมพร)  จำนวนเงิน 15,000   บาท / ภาคการศึกษา 
• คณะการบริหารและจัดการ (ว.ชุมพร) จำนวนเงิน 16,000   บาท / ภาคการศึกษา 

 
 
 
 
 
 

            2.  ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง      เมื่อชำระเงินค่ายืนยัน
สิทธิ์ (ค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้า) เรียบร้อยแล้ว   จะต้องมารายงานตัวออนไลน์เพ่ือยื่นเอกสารทางการศึกษา
ต่าง ๆ (ไม่ต้องเข้ามาที่สถาบันฯ) โดยสำนักทะเบียนและประมวลผลแจ้งกำหนดการรายงานตัวออนไลน์และขั้นตอน
การจัดส่งเอกสารสำหรับการรายงานตัวทาง  http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/checkpoint.php 

 
  

หมายเหตุ   1. นักเรียนทุกคนมีสิทธิ์ คนละ 1 สิทธิ์ เมื่อตัดสินใจเลือกเคลีย์ริ่งเฮาส์แล้วจะถูกตัดสิทธิ์จากการสมัคร 
                   รอบถัดไป 

      2. ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในคณะหนึ่งแล้ว  ไม่สามารถโอนเงินจากคณะเดิม 
                    ไปยังคณะอื่นได้ 

      3. สถาบันฯ จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าที่ชำระไว้แล้วให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

 ในส่วนของการขอสละสิทธิ์ เพื่อไปสมัคร TCAS ในรอบถัดไป จะต้องดำเนินการขอสละสิทธิ์
ผ่านเวปไซต์ของ ทปอ. ตามวันเวลาที่ ทปอ. กำหนดเท่านั้น  โดยสถาบันฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายใด ๆ หากการสละสิทธิ์ล่าช้าจนเป็นเหตุทำให้สมัครในรอบถัดไปไม่ทัน 

 

 

ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาล่วงหน้าเรียบร้อยแล้ว  สามารถตรวจสอบ 
รายช่ือผู้ชำระเงินได้ในวันที่  22 มิถุนายน 2563  ทาง  www.reg.kmitl.ac.th/TCAS 

http://www.reg.kmitl.ac.th/TCAS/checkpoint.php
http://www.reg.kmitl.ac.th/


คณะวศิวกรรมศาสตร์ กด Ctrl+F ส าหรบัการคน้หา

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 กฤตกิร เหล็กมว่ง วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

2 กติตพัิศ จนิตรักษ์กติ ิ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

3 นันทภิาคย์ โพบขนุทด วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

4 บาจรยี์ อ าพร วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

5 สชุาตา ลิม้ประเสรฐิ วศิวกรรมเกษตรอจัฉรยิะ

6 ณกนกพล สมบัตธิรีะ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

7 พชรพล โชคคณุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

8 พชิติา เจรญิตาม วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

9 พฒุเิมธ จริาพร วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

10 สรุพัศ วงศป์ระไพพักตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์

11 ทชิชา ประเสรฐิสดุ วศิวกรรมเคมี

12 ลลติา ถริะศลิป์ วศิวกรรมเคมี

13 สวุลี รักษาศริิ วศิวกรรมเคมี

14 โรจน์ สตฮูนั วศิวกรรมเครือ่งกล

15 วสวุัฒน์ กาญจนศร วศิวกรรมเครือ่งกล

16 ศริะวรรษ คงนุ่ม วศิวกรรมเครือ่งกล

17 สรวศิ วงศนุ์รักษ์ วศิวกรรมเครือ่งกล

18 ไชยธรณ์ ประเสรฐิถาวรศริ วศิวกรรมขนสง่ทางราง

19 ธนัท จุย้ป้อม วศิวกรรมขนสง่ทางราง

20 ประภัสสร ปสนัตา วศิวกรรมขนสง่ทางราง

21 วัสสฐ์นฉัตร พงษ์พรสิร วศิวกรรมขนสง่ทางราง

22 ศักรนิทร์ ทคู ามี วศิวกรรมขนสง่ทางราง

23 เลอสรรค์ ถาวรสาร วศิวกรรมไฟฟ้า

24 ชนาธปิ ศรทีรัพย์ วศิวกรรมไฟฟ้า

25 ตะวัน แสนกลุ วศิวกรรมไฟฟ้า

26 พัสกร คุม้ทอง วศิวกรรมไฟฟ้า

27 ภรูภัิทร วงษ์สวุรรณ วศิวกรรมไฟฟ้า

28 กฤษณ์ชนะ อนิทรส์ขุ วศิวกรรมโทรคมนาคม

29 ธัญณภัทร ชัชวาลย์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

30 ธรีนันท์ วงพมิล วศิวกรรมโทรคมนาคม

31 สารัช พรรณเชษฐ์ วศิวกรรมโทรคมนาคม

32 การันยภั์ทร เรอืงนาราบ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

33 ณัฐฏพล สวา่งวัฒนารักษ์ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

34 ศรตุ อตัตวนชิ วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

35 ศรตุยา ตาสบื วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

รายชือ่ผูผ้า่นการยนืยนั Clearing House และมสีทิธิเ์ขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรี

แบบ Admissions รอบที ่4 และหลกัสตูรนานาชาติ

สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั

ชือ่-นามสกลุ



36 สรินิทรา แซจ่าง วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละออโตเมชัน

37 ธัชทฤต หรบรรพ์ วศิวกรรมโยธา

38 ภควัต ยอ่มดอน วศิวกรรมโยธา

39 ลน่ีา โกสมุพันธ์ วศิวกรรมโยธา

40 วัชรศิ เขยีวสนุก วศิวกรรมโยธา

41 อรรณพ สงัขมณี วศิวกรรมโยธา

42 กานตญ์าณัฐ มงัเทศ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

43 ธรีวฒุิ นาเทพ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

44 นธิศิ อรัญวาส วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

45 รมิทวปี กูส่ดุใจ วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิส์

46 จารเุดช ภูว่ารี วศิวกรรมอตุสาหการ

47 ชัญญา ชัยสงิหาญ วศิวกรรมอตุสาหการ

48 นัทธช์นัน ศรเีมอืง วศิวกรรมอตุสาหการ

49 วาสติา เอมออ่น วศิวกรรมอตุสาหการ

50 อาทติยา บญุเจยีม วศิวกรรมอตุสาหการ

51 นันทกิานต์ หงษ์กาญจนพงษ์ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

52 ลลติภัทร ธรรมสวุรรณ การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

53 ศักดธิัชน์ หารวงษา การจัดการวศิวกรรมและการเป็นผูป้ระกอบการ (หลักสตูรนานาชาต)ิ

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 ชัญญาธปิ เมฆวรวฒุิ ศลิปอตุสาหกรรม

2 ณัฏฐน์จิติา อศัวกลุ ศลิปอตุสาหกรรม

3 ธรรมรัตน์ นาคราช ศลิปอตุสาหกรรม

4 นภัสสร ปานออ่น ศลิปอตุสาหกรรม

5 ประภัทร์ มอีาษา ศลิปอตุสาหกรรม

6 ปัญญา คทูองค า ศลิปอตุสาหกรรม

7 ปัณฑารยี์ รจุาคม ศลิปอตุสาหกรรม

8 พรลภัส คงศักดิพ์รชัย ศลิปอตุสาหกรรม

9 พศิทุธิ์ ไพศาลนพกจิ ศลิปอตุสาหกรรม

10 สริศิักดิ์ กาญจนพบิลูย์ ศลิปอตุสาหกรรม

11 กษรฤญ สรุยิะภัทช์ สถาปัตยกรรมหลัก

12 ธัณยช์นก ชัยเสนา สถาปัตยกรรมหลัก

13 นนทชัย ชืน่เมอืง สถาปัตยกรรมหลัก

14 นพมาศสริิ ศรวีรวฒุชิัย สถาปัตยกรรมหลัก

15 รัญชติา ชเูชดิ สถาปัตยกรรมหลัก

16 วรรณภัสสร มโนกลุจติ สถาปัตยกรรมหลัก

17 วรัชยา วานชิวัฒน์ สถาปัตยกรรมหลัก

18 สรัลรักษ์ วัฒนาดลิกกลุ สถาปัตยกรรมหลัก

19 อารวี กาลธยิานันท์ สถาปัตยกรรมหลัก

ชือ่-นามสกลุ



คณะครศุาสตรอ์ตุสาหกรรมและเทคโนโลยี

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 โฆษิต ทองค าบรรจง ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

2 กมลทพิย์ สวา่ง ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

3 กติตพิงษ์ เดชพละ ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

4 ทรงวฒุิ ตระกลูสฤษดิ์ ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

5 ทพิยส์ดุา ไชยฤกษ์ ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

6 ธรรมธัช ชทูรัพย์ ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

7 นนธญิา มาลัยรัตน์ ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

8 ปารณัท สละกลาง ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

9 ปณุยาพร แดงนอ้ย ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

10 พริฬุหล์ักษณ์ โนนอรัญ ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

11 รุง่นภา แจม่มี ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

12 ศริทิพิย์ ศรสีวุรรณ ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

13 สงกรานต์ ทองขาว ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

14 สชุาดา ธรีะพทิยาตระกลู ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

15 สดุารัตน์ อนิทรหัส ค.อ.บ. ครศุาสตรเ์กษตร

16 นาวนิ พลูมาก ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม

17 รัชนฎิา ทรงกรด ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม

18 รจุลิาภา บญุชาญ ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม

19 วชริศักดิ์ พงศพั์นธุภ์าณี ค.อ.บ. สถาปัตยกรรม

20 ทักษพร ธนะตา ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

21 นลิพจิติร เงนิดเิรก ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

22 พนติา ศรเีลศิ ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

23 พัชรดิา วัฒนโสภณ ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

24 สทุธดิา วสิทุธเิชือ้ ค.อ.บ. การออกแบบสภาพแวดลอ้มภายใน

25 จารกึ บญุเจรญิ ค.อ.บ. ครศุาสตรก์ารออกแบบ

26 ทรงกลด บญุยะพงศไ์ชย ค.อ.บ. ครศุาสตรก์ารออกแบบ

27 ธมลวรรณ กฐนิสมติร ค.อ.บ. ครศุาสตรก์ารออกแบบ

28 ปณุยกร ลักษณะวารี ค.อ.บ. ครศุาสตรก์ารออกแบบ

29 ศริาณี ทัพชัย ค.อ.บ. ครศุาสตรก์ารออกแบบ

30 ปราโมทย์ จอนสงูเนนิ ค.อ.บ. ครศุาสตรว์ศิวกรรม

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 เบญจมาศ ปะวะขงั เกษตรศาสตร์

2 แพรววาว ปาสด เกษตรศาสตร์

3 โสภณวชิญ์ ประวะภตูา เกษตรศาสตร์

4 กดนัินต์ มณีฉาย เกษตรศาสตร์

5 กนกรัตน์ สน่ันพรม เกษตรศาสตร์

ชือ่-นามสกลุ

ชือ่-นามสกลุ



6 กรกฏ จ ารญูศรี เกษตรศาสตร์

7 กรรณกิาร์ ศรดีา เกษตรศาสตร์

8 กญัญลักษณ์ นนทส์งูเนนิ เกษตรศาสตร์

9 กลัยกร เอือ้ถนอม เกษตรศาสตร์

10 กติตภิณ มุง่ทรัพย์ เกษตรศาสตร์

11 กติิส์ริรัิตน์ บ ารงุวงศ์ เกษตรศาสตร์

12 คณุาภรณ์ ศรสีวัสดิ์ เกษตรศาสตร์

13 จดิาภา หามนตรี เกษตรศาสตร์

14 จติรวรรณ เอีย่มศรินุิกลู เกษตรศาสตร์

15 จริพนธ์ ศรเีสฏฐสนุทร เกษตรศาสตร์

16 ชัยวงศ์ นามวเิศษ เกษตรศาสตร์

17 ณภัสนันท์ ข าอว้ม เกษตรศาสตร์

18 ณัฐพล นิม่สวุรรณ์ เกษตรศาสตร์

19 ทพิยม์ณี ศรพีลาย เกษตรศาสตร์

20 ธนพล ส าราญ เกษตรศาสตร์

21 ธนาภา ศรเีสน เกษตรศาสตร์

22 ธัญลักษณ์ บรรจง เกษตรศาสตร์

23 ปิยวัฒน์ บญุอ า่ เกษตรศาสตร์

24 ปิยะฉัตร ทองรัตน์ เกษตรศาสตร์

25 พงศกรณ์ ทับมาก เกษตรศาสตร์

26 พฤกษา สอนเข็ม เกษตรศาสตร์

27 พันธสิา แกว้ปัญญา เกษตรศาสตร์

28 พมิพช์นก ชติทัพ เกษตรศาสตร์

29 ภวูดล โยธารัตน์ เกษตรศาสตร์

30 มณฑล ดว้งปันตา เกษตรศาสตร์

31 มทันา เลศิชวนติย์ เกษตรศาสตร์

32 ยวุธดิา แซเ่ฮง้ เกษตรศาสตร์

33 รจุริา สรุยิาเดชโรจน์ เกษตรศาสตร์

34 วรสิรา แขง่ขนั เกษตรศาสตร์

35 วารศิ เชือ้พราหมณ์แพ เกษตรศาสตร์

36 สริธรี์ ชมภทูุง่ เกษตรศาสตร์

37 สริยิากร ทองทัพไทย เกษตรศาสตร์

38 สธุกีานต์ เลศิธติวิงค์ เกษตรศาสตร์

39 อธชิญา แซเ่ล็ก เกษตรศาสตร์

40 อภญิรัตน์ แหลมเงนิ เกษตรศาสตร์

41 อภรัิกษ์ จันทรเ์หลอืง เกษตรศาสตร์

42 เพ็ญพชิชา หวังการะแน พัฒนาการเกษตร

43 เมธาพร ทองคง พัฒนาการเกษตร

44 กนัตนัินท์ ทองเต็ม พัฒนาการเกษตร

45 จริดา เชญิผึง้ พัฒนาการเกษตร

46 ณัฏฐรณีา มฮีาต พัฒนาการเกษตร

47 ทพิยนารี พยหุสทิธิ์ พัฒนาการเกษตร



48 ธนภมูิ แสงภักดจีติ พัฒนาการเกษตร

49 นันทกา เรอืงอไุร พัฒนาการเกษตร

50 พัชลดา นาคเกษม พัฒนาการเกษตร

51 ภมูภัิทร โชตศิริ ิ พัฒนาการเกษตร

52 ภรูนิท์ เนยีมหอม พัฒนาการเกษตร

53 มณัญชยา หงษ์บนิโบก พัฒนาการเกษตร

54 รัชชานนท์ ล าทอง พัฒนาการเกษตร

55 รจุรีา มนตป์ระคอง พัฒนาการเกษตร

56 วนดิา ศรบีตุตะ พัฒนาการเกษตร

57 สวุจัิกขณ์ ยางเดีย่ว พัฒนาการเกษตร

58 เก็จชณัฐ สวุรรณบตุร นเิทศศาสตรเ์กษตร

59 ณภัทร สวัสดี นเิทศศาสตรเ์กษตร

60 ธันยาภรณ์ จนิดามงคล นเิทศศาสตรเ์กษตร

61 นภัสสร ศรโีภคา นเิทศศาสตรเ์กษตร

62 นจิจารยี์ แอบวนาวงศ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

63 ปัณณทัต สขุสถุาวร นเิทศศาสตรเ์กษตร

64 พาสกุรี พืน้บาตร นเิทศศาสตรเ์กษตร

65 ศริดา พรมรักษ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

66 สมุยัยะ๊ พนูสวัสดิ์ นเิทศศาสตรเ์กษตร

67 ญาณพัฒน์ แกว้แสง วทิยาศาสตรก์ารประมง

68 ณรงคก์ร พรีพรธรรม วทิยาศาสตรก์ารประมง

69 ดวงกมล ภูเ่ทยีน วทิยาศาสตรก์ารประมง

70 ทนงศักดิ์ นาคกล า่ วทิยาศาสตรก์ารประมง

71 ธนดล สม้ดี วทิยาศาสตรก์ารประมง

72 ธรีภัทร์ สวุรรณรักษ์ วทิยาศาสตรก์ารประมง

73 นวพล เดวเีลาะห์ วทิยาศาสตรก์ารประมง

74 บัสมา่ มฮู าหมดั วทิยาศาสตรก์ารประมง

75 ปฐมวดี โพธเิจรญิ วทิยาศาสตรก์ารประมง

76 พชิชากร กนัทะวงษ์ วทิยาศาสตรก์ารประมง

77 รัญชนา โตะ๊ไม วทิยาศาสตรก์ารประมง

78 วัชราพร สนุทราวรัิตน์ วทิยาศาสตรก์ารประมง

79 วมิลสริิ วมิลพงศท์วี วทิยาศาสตรก์ารประมง

80 ศศกิาญจน์ แกว้ดวงดี วทิยาศาสตรก์ารประมง

81 อภสิทิธิ์ ประดับสวุรรณ วทิยาศาสตรก์ารประมง

82 อามานยี์ ฮอ่หลมิ วทิยาศาสตรก์ารประมง

83 เสาวลักษณ์ โพธอิิ๊ด สตัวศาสตร์

84 กรรธมิา ซอระสี สตัวศาสตร์

85 ณัฐพร ทันวงษา สตัวศาสตร์

86 นสิรา ใจดี สตัวศาสตร์

87 ภัคจมิา โกพทุธชาติ สตัวศาสตร์

88 สรัลพร เครอืค าอา้ย สตัวศาสตร์

89 สมุนา ใบมะลิ สตัวศาสตร์



90 อศิเรศ ศรโีชค สตัวศาสตร์

คณะวทิยาศาสตร์

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 ใบเฟิรน์ บลิอะหลี คณติศาสตรป์ระยกุต์

2 กตกิา บญุเรอืง คณติศาสตรป์ระยกุต์

3 กวสิรา แสงฤทธิ์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

4 ชนากานต์ ลอืประเสรฐิ คณติศาสตรป์ระยกุต์

5 ชตุมิา แสงกลาง คณติศาสตรป์ระยกุต์

6 ฐานบดศีร คงถาวร คณติศาสตรป์ระยกุต์

7 ณัฐชาต ใจสขุ คณติศาสตรป์ระยกุต์

8 ณัฐธดิา จมูแดง คณติศาสตรป์ระยกุต์

9 ณัฐพล ศรนัีมมงั คณติศาสตรป์ระยกุต์

10 ทฆิัมพร ศภุภักดี คณติศาสตรป์ระยกุต์

11 ธนรัฐ ศรหีาผล คณติศาสตรป์ระยกุต์

12 ธนัญญา ท่ังทอง คณติศาสตรป์ระยกุต์

13 นพนนท์ น ้าใจเย็น คณติศาสตรป์ระยกุต์

14 บญุญาวัฒน์ รัตนจรัสโรจน์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

15 ปรมตัถ์ แกมแกว้ คณติศาสตรป์ระยกุต์

16 ปราบภัย จันสมคัร คณติศาสตรป์ระยกุต์

17 พงศธ์รรศ เสลาลักษณ์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

18 พนติพร แสงอนิทร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

19 พรชติา ใจศลิป์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

20 พรรษนันท์ วภิพเจรญิกลุ คณติศาสตรป์ระยกุต์

21 พยิดา สคีราม คณติศาสตรป์ระยกุต์

22 ภมูนิทร์ สงิหท์ยุ คณติศาสตรป์ระยกุต์

23 รัตพล เพ็ชรอ์นิทร์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

24 วงศกร โสภาพัฒนา คณติศาสตรป์ระยกุต์

25 วภิวานี จงจรัสรวี คณติศาสตรป์ระยกุต์

26 ศักดา พลเยีย่ม คณติศาสตรป์ระยกุต์

27 ศริลิักษณ์ เกตรัุมย์ คณติศาสตรป์ระยกุต์

28 สภุาพร สวงโท คณติศาสตรป์ระยกุต์

29 เบญญากร แสงรัศมมีรกต เคมอีตุสาหกรรม

30 โยษิตา ชัยนวิัต ิ เคมอีตุสาหกรรม

31 โสภติา สขุหลวง เคมอีตุสาหกรรม

32 กนกวรรณ วารนีลิ เคมอีตุสาหกรรม

33 ขวัญชวีา อปัการัตน์ เคมอีตุสาหกรรม

34 จักรพล ตมกลาง เคมอีตุสาหกรรม

35 ชนสิรา วู่ เคมอีตุสาหกรรม

36 ณัชชา พระชัย เคมอีตุสาหกรรม

37 ณัฐธดิา มะโมดี เคมอีตุสาหกรรม

ชือ่-นามสกลุ



38 ณชิกานต์ สขุนาคนิทร์ เคมอีตุสาหกรรม

39 ธนกร จันชัง เคมอีตุสาหกรรม

40 ธนกฤต แสงหรัิญ เคมอีตุสาหกรรม

41 ธนสรณ์ โพธิช์ัยแสน เคมอีตุสาหกรรม

42 ธนสิร ปลั่งวัฒนะ เคมอีตุสาหกรรม

43 ธัญญรัตน์ ทองค า เคมอีตุสาหกรรม

44 ธันยนันท์ สวิะโมกข์ เคมอีตุสาหกรรม

45 ปัณฑติา ธรรมจันทร์ เคมอีตุสาหกรรม

46 ปานชวีา ภลูสนอง เคมอีตุสาหกรรม

47 พรไพลนิ ค ายนัต์ เคมอีตุสาหกรรม

48 พัชรพร เชดิแสง เคมอีตุสาหกรรม

49 รัฐติา นาคค า เคมอีตุสาหกรรม

50 วนชิญา แจม่พงษ์ เคมอีตุสาหกรรม

51 วรพรรณ ทองทรัพย์ เคมอีตุสาหกรรม

52 วาสนา สขุคง เคมอีตุสาหกรรม

53 วรีส์ดุา ดอนฮี้ เคมอีตุสาหกรรม

54 สณุสิา อปุถัมภ์ เคมอีตุสาหกรรม

55 อารยา ภแูยม้ไสย์ เคมอีตุสาหกรรม

56 เก็จแกว้ ขนุรักษ์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

57 เนตรนภา คดิประโคน เคมสี ิง่แวดลอ้ม

58 กฤตยิาณี ประทนิ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

59 ธดิารัตน์ ศรจัีนทร์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

60 นุชนารถ กลอ่มความสขุ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

61 ปาณสิรา หรัิญรัตน์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

62 ภวูเนศวร์ ตณิณภพโภคนัินท์ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

63 วรีส์ดุา เอสนัเทยีะ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

64 ศาตพร แสนกนัดี เคมสี ิง่แวดลอ้ม

65 สธุรีพัฒน์ นวลโกฎ เคมสี ิง่แวดลอ้ม

66 กนกวรรณ วรชริาภรณ์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

67 กฤตเมธ คณุาโรจนรั์ตน์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

68 กฤษฎา สวุรรณค า จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

69 กลัยกร แกว้กลัยา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

70 กลัยา กระตา่ยเพชร จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

71 จันจริา จันทรฉ์าย จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

72 ชญาดา ณ วจิติร จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

73 ชนาภัทร เจาฑาฑติ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

74 ชนดิาภา ศริสิม จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

75 ชยดุา เชีย่วเวชวงศว์าน จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

76 ณัฐพร บรบิรูณ์สขุ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

77 ดารกิา แสนสงิห์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

78 ทพินภิา วทิยา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

79 ธนุพล อนุชาติ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม



80 ธันยพร รักษ์ธรรม จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

81 นพฤทธิ์ อาจคงหาญ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

82 นฤมล สงิหส์วุรรณ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

83 ปรดีานุช ทองจันทร์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

84 พลอยไพลนิ ละนอ้ย จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

85 พัชราภรณ์ สมบญุ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

86 พันภสา อณิลา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

87 รัตนภรณ์ เมยาตรา จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

88 วภิาดา กลิน่เอีย่ม จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

89 อรยา ออ่นนอ้ม จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

90 อนิธอุร ออ่นขนัท์ จลุชวีวทิยาอตุสาหกรรม

91 เกศรนิทร์ เลศิวัฒนวานชิ เทคโนโลยชีวีภาพ

92 โสภดิา บญุเพ็ชร เทคโนโลยชีวีภาพ

93 กตัญญภรณ์ แมน้พมิพ์ เทคโนโลยชีวีภาพ

94 กมลชนก โรจนภ์ริมย์ เทคโนโลยชีวีภาพ

95 กรกมล บตุรวงษ์ เทคโนโลยชีวีภาพ

96 กรรณกิาร์ เมอืงสวา่ง เทคโนโลยชีวีภาพ

97 กติตยิาพร สทิธบิญุ เทคโนโลยชีวีภาพ

98 กลุณัฐ รักราวี เทคโนโลยชีวีภาพ

99 ชนาวรี์ หาญภมูพิาณชิ เทคโนโลยชีวีภาพ

100 ชลุติา บตุรฤทธิ์ เทคโนโลยชีวีภาพ

101 ฐายี แสงวงศรั์ศมี เทคโนโลยชีวีภาพ

102 ปณุยาพร ดาทองงอน เทคโนโลยชีวีภาพ

103 พมิพช์นก ประสานพรรณ์ เทคโนโลยชีวีภาพ

104 พษิณุ เรอืงศรี เทคโนโลยชีวีภาพ

105 ลลติวดี ธานี เทคโนโลยชีวีภาพ

106 ศักดโิชติ วังมะนาว เทคโนโลยชีวีภาพ

107 ศภุรัตน์ งามสมกลิน่ เทคโนโลยชีวีภาพ

108 แพรวเงนิ พทุธิ ฟิสกิสป์ระยกุต์

109 กวนิรัตน์ กลา้หาญ ฟิสกิสป์ระยกุต์

110 กติตศิักดิ์ อนิทรป์ระสทิธิ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

111 จลุนาถ ยอนเกิน้ ฟิสกิสป์ระยกุต์

112 ชนนิทรณ์ภัทรน์ อนิทรถ์าวร ฟิสกิสป์ระยกุต์

113 ชยงัคก์รู พรหมแกว้ ฟิสกิสป์ระยกุต์

114 ชยานันต์ ภวนิทพ์ร ฟิสกิสป์ระยกุต์

115 ณัฏฐนภิา วระรักษ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

116 ณัฐนชิา รักมาก ฟิสกิสป์ระยกุต์

117 ณัฐสดุา จันทรก์ระจา่ง ฟิสกิสป์ระยกุต์

118 ธนากร พรหมรักษา ฟิสกิสป์ระยกุต์

119 ธนษิฐา ภญิญะโพธิ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

120 ธัญมน ทมิอรรถ ฟิสกิสป์ระยกุต์

121 ธดิาพร ค าหาญพล ฟิสกิสป์ระยกุต์



122 บัณฑติา ถวลิรักษ์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

123 ปกป้อง เหง้สป้ีอง ฟิสกิสป์ระยกุต์

124 ปณดิา เกษมยรู ฟิสกิสป์ระยกุต์

125 ปัณณธร สอนอนิทร์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

126 ปิยะ ศรแีนน ฟิสกิสป์ระยกุต์

127 พรรวษา บญุยนื ฟิสกิสป์ระยกุต์

128 พัชราภา วงษ์มณี ฟิสกิสป์ระยกุต์

129 พฒุพิงศ์ งามแป้น ฟิสกิสป์ระยกุต์

130 วรรษชล สง่ศริิ ฟิสกิสป์ระยกุต์

131 วชิชดุา ลนุพลิา ฟิสกิสป์ระยกุต์

132 ศราวธุ กฤตธนเวท ฟิสกิสป์ระยกุต์

133 ศวิกร หอมจันทร์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

134 อทติยา สทิธศิักดิโ์สภน ฟิสกิสป์ระยกุต์

135 อภชิญา ตันทพิย์ ฟิสกิสป์ระยกุต์

136 เสาวนยี์ วไิลวรรณา สถติปิระยกุต์

137 กฤตยา คงทอง สถติปิระยกุต์

138 กญัญาภรณ์ จางวางสา สถติปิระยกุต์

139 คณนิ เฟ่ืองฟู สถติปิระยกุต์

140 ชดิชนก แตงเล็ก สถติปิระยกุต์

141 ญาปภา มณีอนิทร์ สถติปิระยกุต์

142 ญารนิดา เทศทอง สถติปิระยกุต์

143 ฐานติา เงางาม สถติปิระยกุต์

144 ณชิากร โตะ๊เงนิ สถติปิระยกุต์

145 ณพิาพร เพยีงลิม้ สถติปิระยกุต์

146 ดวงจันทร์ จอนกระจา่ง สถติปิระยกุต์

147 ธนกร ปัญญา สถติปิระยกุต์

148 ธรีพงศ์ สมนาค สถติปิระยกุต์

149 นัทธพงศ์ หงษ์รัตน์ สถติปิระยกุต์

150 ปนัดดา พรหมทอง สถติปิระยกุต์

151 พชิชาทร กระโพธิ์ สถติปิระยกุต์

152 มาลติา บญุมี สถติปิระยกุต์

153 รุง่โรจน์ ลาดทา สถติปิระยกุต์

154 วาดฟ้า กลุรัตน์ สถติปิระยกุต์

155 วรีวัฒน์ ตันตยาภริมย์ สถติปิระยกุต์

156 สโรชา แซต่ัง้ สถติปิระยกุต์

157 สลลิทพิย์ หมอเรอืง สถติปิระยกุต์

158 สริยาภรณ์ สขุสนัตกิาล สถติปิระยกุต์

159 สริศิักดิ์ หุน้แสน สถติปิระยกุต์

160 สกุฤต มาจันทร์ สถติปิระยกุต์

161 สธุดิา หาพรต สถติปิระยกุต์

162 สภัุสสรา ไชยมงคล สถติปิระยกุต์

163 สรุดนัย สามารถเจรญิ สถติปิระยกุต์



164 อนุพงศ์ สนิสพุรรณ์ สถติปิระยกุต์

165 อภชิาติ เจรญิพานชิ สถติปิระยกุต์

166 อฉัรยีา ศรสีวัสดิ์ สถติปิระยกุต์

167 อารยีา วังสโิก สถติปิระยกุต์

168 กลุนษิฐ์ บัวแกว้  วทิยาการคอมพวิเตอร์

169 จติรกร สวุรรณเพิม่  วทิยาการคอมพวิเตอร์

170 ชลธชิา ประภาสยั  วทิยาการคอมพวิเตอร์

171 ณัฐพนธ์ อ าพรรณ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

172 ดวงฉลอง สงิหท์อง  วทิยาการคอมพวิเตอร์

173 ทัศนพ์ล จรีะไกรโสธร  วทิยาการคอมพวิเตอร์

174 นธิศิ วงษ์กวน  วทิยาการคอมพวิเตอร์

175 บคูอรี เด็งมาซา  วทิยาการคอมพวิเตอร์

176 พญิชญนิทร์ อมรพันธุปิ์ต ิ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

177 ภมูภัิทร พสิษิฐรั์ชชานนท์  วทิยาการคอมพวิเตอร์

178 มฒุติา ป้องปา  วทิยาการคอมพวิเตอร์

179 วนัชพร สงวนเชือ้  วทิยาการคอมพวิเตอร์

180 วรพัทธ์ ตฤณเกศโกศล  วทิยาการคอมพวิเตอร์

181 วสธุร วัชรากลู  วทิยาการคอมพวิเตอร์

182 วันวสิา ขาวโต  วทิยาการคอมพวิเตอร์

183 ศาศวัติ ประสงคด์ี  วทิยาการคอมพวิเตอร์

184 ศริวิัตร ขนัธสทิธิ์  วทิยาการคอมพวิเตอร์

185 สริภพ หน่อทา้ว  วทิยาการคอมพวิเตอร์

186 สริรัิตน์ ไชยธงรัตน์  วทิยาการคอมพวิเตอร์

187 สเุมธ แกว้ใจ  วทิยาการคอมพวิเตอร์

188 สภุาวณีิ สขุสมชล  วทิยาการคอมพวิเตอร์

189 อรรถพงษ์ ขอชัย  วทิยาการคอมพวิเตอร์

190 อญัชษิฐา ตณิชาตอิารักษ์  วทิยาการคอมพวิเตอร์

คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 เจษฎากร หนูอิม่ เทคโนโลยสีารสนเทศ

2 จักราภัทร สดุใจ เทคโนโลยสีารสนเทศ

3 ชนกนันท์ นุ่มนอ้ย เทคโนโลยสีารสนเทศ

4 ชนกิานต์ ค าวงษ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

5 ชนิทัศน์ พรหมมี เทคโนโลยสีารสนเทศ

6 ณัชชา ธรีะแนว เทคโนโลยสีารสนเทศ

7 ณัฐนันท์ เบญจกรณ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

8 ธานี ลายธรีะพงศ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

9 พรปวณ์ี โสภณอรยินนท์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

10 พมิพช์นก บญุทองนุ่ม เทคโนโลยสีารสนเทศ

11 พรีพัฒน์ กจิพรอ้มผล เทคโนโลยสีารสนเทศ

ชือ่-นามสกลุ



12 ภรณีนภิา สองเมอืง เทคโนโลยสีารสนเทศ

13 ยทุธนา พงษ์เผอืก เทคโนโลยสีารสนเทศ

14 รวพิร สมอฤทธิ์ เทคโนโลยสีารสนเทศ

15 ขวัญลดา บณุยโชตมิา วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

16 ณัชชา ศรอีรณุ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

17 วนัชพร ธรรมรัตนตันติ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

18 ศภุสิรา เลศิวรจักรพงษ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

19 สพุชิญา พรหมแกว้ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

20 อภสิรา จันทรโ์พธิ์ วทิยาการขอ้มลูและการวเิคราะหเ์ชงิธรุกจิ

คณะอตุสาหกรรมอาหาร

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 แพรพลอย ธรรมกจิจานนท์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

2 ไศลา ภรประเสรฐิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

3 ชามาวยี์ วรีะวัฒนา วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

4 ณัฏฐพัชร์ พมิพแ์กว้ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

5 ณัฐญาดา ดว้งไข่ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

6 ดสิดาวรรณ ดสิเสถยีร วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

7 นรศิา สนุทรศารทลู วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

8 นันทน์ภัส นพรัตนอ์รณุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

9 ปวรศิา ขอ้มบญุ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

10 พลอยไพลนิ ยงัสงูเนนิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

11 ภรภัค ภาชนะวรรณ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

12 รวสิรา เกษมคณุารักษ์ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

13 รัชนกีร เสอืค ารณ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

14 รัตนกาญจน์ คมพจัิกษ์โภคนิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

15 รัตมณี บญุญะภานุพล วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

16 สโรชนิี เหลา่เจรญิ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

17 อรณัฏฐา ฉมิพาลี วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารอาหาร

18 เสาวภาคย์ พงศศ์รสีบืสขุ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

19 กญัญารัตน์ ศริบิตุร เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

20 กลัยกร ชแูสง เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

21 กลัยรัตน์ ไชยหานติย์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

22 จนิตจ์ฑุา เอือ้เฟ้ือ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

23 จริาพร สขุสวุรรณ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

24 ชลติา ปานพรหม เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

25 ณพวัฒน์ ศรเีพ็ง เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

26 ดวงกมล บรรลอืทรัพย์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

27 ดาฟา เดเลาะ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

28 ธารดิา แขนโคกกรวด เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

29 ประพันธ์ พว่งเจรญิ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

ชือ่-นามสกลุ



30 พรสดุา สวุรรณหลง เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

31 พชิชากร เนยีมใย เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

32 พมิพศ์ริ ิ ทาบเุรศ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

33 พริาภรณ์ วงศภ์า เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

34 ภัทราภรณ์ รัตนวรรณ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

35 มชัฌมิาพร ตือ้ค า เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

36 ลลติา โตะ๊สนั เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

37 วรรณศักดิ์ จันทรค์งวงศ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

38 วภิาดา ตันสวัสดิ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

39 วภิาวนิี เตชะพงษ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

40 วมิล อนิทรพั์นธ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

41 วรัิญญา มุง่สนัตสิขุ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

42 ววิัฒน์ ครพุาณชิย์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

43 วรีสทิธ ใจงาม เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

44 ศภุกานต์ สขุวเิศษ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

45 อรญา เทยีมทวสีนิ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

46 อรยิธ์ัช เพ็ชรกลับ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

47 อรสิา พมิพเ์สนา เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

48 อารยา วนสนิธุ์ เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

49 อารญีา อดุหนุน เทคโนโลยกีารหมกัในอตุสาหกรรมอาหาร

50 จติตมิา รัตนาภรณ์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

51 ณธฤดี แซเ่ฮง้ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

52 ณัฐนันท์ เอีย่มจอ้ย วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

53 ธนพล บชูา วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

54 นฤมล บตุรพรม วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

55 บวรเทพ พมิพจั์นทร์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

56 พจมาลย์ อนิทรเ์พ็ญ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

57 พชิชากร ขยายศรี วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

58 พรีพัฒน์ เทยีมสวรรค์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

59 พทุธชาด เพ็งธรรม วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

60 วภิารัตน์ มเีกาะกลาง วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

61 วฒุนัินท์ นลิพัฒน์ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

62 สรดิา หลา้สมิ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

63 สริกิญัญา ลาศรี วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

64 สทุธกิานต์ เพชรกลั่น วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

65 สนัุนทา เกา้มณีโชติ วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

66 อรศิา แสงพลอย วศิวกรรมแปรรปูอาหาร

คณะการบรหิารและจดัการ

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 เกษสรุางค์ มงัธสิาร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

ชือ่-นามสกลุ



2 เจรญิศรี มิง่มงคลมติร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

3 เสฏฐนันท์ จันทอทัุย บรหิารธรุกจิบัณฑติ

4 เอกวนิทร์ ทองสง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

5 แสงอมัพร มว่งงาม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

6 กนกวรรณ ฉมิสขุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

7 กมลฉัตร คงเมก บรหิารธรุกจิบัณฑติ

8 กมลพรรณ ขจรศริวิานธิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

9 กรณศิ หนองใหญ่ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

10 กฤษฎา จุย้ประเสรฐิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

11 จดิาภา เหลา่พริฬุห์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

12 จรัิชญา ทับลอย บรหิารธรุกจิบัณฑติ

13 ชฎารัตน์ บญุเฉลมิชัย บรหิารธรุกจิบัณฑติ

14 ชรดิา โชคยานุวัฒนศ์ริ ิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

15 ชลธชิา สารศริิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

16 ชรุพีร อตุราวัน บรหิารธรุกจิบัณฑติ

17 ญาตาวรี์ ลาตฟีี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

18 ณฤปภัช ดอกมณี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

19 ณัชชารยี์ ญาตสิงูเนนิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

20 ณัฏฐณชิา สโุงะ๊ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

21 ณัฐกฤตา ชืน่เสมา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

22 ณัฐพงษ์ เจรญิรัตน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

23 ณัฐพล กนัวเิศษ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

24 ณัฐฤกษ์ อคัรภญิโญกลุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

25 ณัฐวภิา เชาวไ์ว บรหิารธรุกจิบัณฑติ

26 ดวงกมล พลิาสขุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

27 ธนกฤต ลิน้ทองค า บรหิารธรุกจิบัณฑติ

28 ธนนันท์ อนันตเ์กษมสขุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

29 ธนภรณ์ จงูกลาง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

30 ธนภมูิ บญุชว่ย บรหิารธรุกจิบัณฑติ

31 ธัชภร ดงกนัจา่ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

32 ธัญญารัตน์ เรอืงศริิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

33 ธัญวัฒน์ สดุประเสรฐิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

34 ธรีภัทร์ สนิสพุรรณ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

35 นนทกฤช อรณุฉาย บรหิารธรุกจิบัณฑติ

36 นนทการณ์ บวุรรณ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

37 นภกมล เพ็งสขุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

38 นรนิธร วงษ์เพ็ง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

39 นัฏตวันน์ เลาะ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

40 นันทนัช พทุธานนท์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

41 บษุกร บัวงาม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

42 ปณัฐตา รักษาชาติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

43 ประภัสสร สกณุา บรหิารธรุกจิบัณฑติ



44 ปรญิดา สงิหซ์อม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

45 ปัญญณัท แสงอรณุธนเดช บรหิารธรุกจิบัณฑติ

46 พชธกร รักญาติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

47 พัชรดา อนุมอญ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

48 พชิญส์นิี องัคะพชิติ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

49 พมิบรรจง เชาวนพั์ฒน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

50 พมิพช์นก ค าอดุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

51 พมิลวรรณ จงึรุง่เรอืงหรัิญ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

52 ภัคนันต์ ชา่งตอ่ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

53 ภาณุวชิญ์ ศริมิงคล บรหิารธรุกจิบัณฑติ

54 ภาวนา ธนุการ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

55 มานติา บดุดี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

56 รัชนกีร แสนขวา บรหิารธรุกจิบัณฑติ

57 ราชรัตน์ รัตนโภคาวงศ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

58 วรวทิย์ ตัง้ธรรมรักษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

59 วชิญาดา ป่ินนพภัณฑ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

60 วชิญาภรณ์ ชอบธรรม บรหิารธรุกจิบัณฑติ

61 ศศธิร บญุทรง บรหิารธรุกจิบัณฑติ

62 ศริบิรูณ์ ธรรมเจรญิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

63 ศริลิักษณ์ สทิธเิวช บรหิารธรุกจิบัณฑติ

64 สถาพร อนิมาปัน บรหิารธรุกจิบัณฑติ

65 สมฤดี เนตมิงคล บรหิารธรุกจิบัณฑติ

66 สรวชิญ์ จตรุวัฒน์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

67 สทิธพิร ไชยศรี บรหิารธรุกจิบัณฑติ

68 สภัุทตรา อว่มบตุร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

69 สวุชิานันท์ โตทัพ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

70 สวุภิา ป่ินประดับ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

71 หัสฎณิ แสงสรุยิาภรณ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

72 อรจริา บานเพยีร บรหิารธรุกจิบัณฑติ

73 อรสนิี สจุติรวัฒนะสขุ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

74 อรสิรา เวษาสทิธิ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

75 อยัรณี กมีาและ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

76 อาทติยา ตะสงูเนนิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

77 อารยา ประถมภาส บรหิารธรุกจิบัณฑติ

78 อสิรยี์ มาลาพงษ์ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

79 อไุรวรรณ ยิม้เจรญิ บรหิารธรุกจิบัณฑติ

80 เกวลนิ อดุมไร่ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

81 เดชาธร สนุทโรดม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

82 เตชติ โพธิค์ า เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

83 เปรมชยา พลสทิธิ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

84 เมนสิา ตระการสาธติ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

85 แผนภมูิ ศรผีอ่ง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ



86 กชกร จันทานติย์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

87 กรรณกิา ธมุา เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

88 กรวลัย ธนธรณ์กฤดาการ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

89 กฤตยิาวดี กลุเพชรโชติ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

90 กวนิธดิา ผันนอ้ย เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

91 กลัยรัตน์ แกน่จันทร์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

92 กลัยาพร บญุพงษ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

93 กาญจนห์ทัย บ ารงุ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

94 กาญจนา ศรวีชิัยอา้ย เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

95 กานตท์ติา เหลา่อดุม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

96 กลุสตรี คณุโตนด เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

97 จนิตจ์ฑุา สลีาธร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

98 จริชยา ขนุปราบ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

99 จริายุ งามพมิล เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

100 จรีนันท์ ถว้ยทอง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

101 จฑุามาส พทุธอนิทร์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

102 ชนสรณ์ บญุวภัิทรเสวี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

103 ชนัญชดิา คนงาม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

104 ชนสิรา โรจนัส เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

105 ชยตุพงศ์ จนีอ า่ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

106 ชลธชิา แกว้หลอ่น เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

107 ชารณีิ ฤทธิส์ าเร็จ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

108 ชตุกิาญจน์ วงคเ์พชร์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

109 ญาณวรตุม์ สอาดเมอืง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

110 ญาธดิา ชมวงษ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

111 ฐติาภรณ์ ไชยฤทธิ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

112 ฐติมิา กรณีกจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

113 ฐติวิรรณ ปลอ้งทองค า เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

114 ณญาดา ประยงคห์อม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

115 ณัฐรกิา ยอดสระ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

116 ณัฐวฒุิ ยตะโคตร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

117 ทักษพร บญุขจร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

118 ทชิานนท์ มิง่พทิยากลุ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

119 ทพิยาภรณ์ สมัพันธรัตน์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

120 ธนกร ปิยวัชรเมธา เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

121 ธนกฤต ตัง้สวุรรณศรี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

122 ธนกฤต สงิหว์าหะนนท์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

123 ธนพร เอมเอีย้ง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

124 ธนัญญา แพทยค์ณุ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

125 ธนัญญา พวงสวัสดิ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

126 ธัญชาติ เทยีมแสน เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

127 ธัญญน์รี ศริโิรจนธ์ารี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ



128 ธันยพัชร์ ศันสนยีานนท์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

129 ธดิารัตน์ มะลวิัลย์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

130 ธติสิดุา โขเมษฐวัฒน์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

131 นภัสวรรณ ค ามว่ง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

132 นภัสสร เพ็งวงษา เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

133 นรศิรา สวุรรณ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

134 นฤดี ตรงสรุยีพ์ร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

135 นัสรนี กองเป็ง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

136 นยิดา อายวุัฒนะ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

137 นุชจรญิ กองนันทร์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

138 ปณยา สขุประเสรฐิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

139 ประไพภัทร พงุไธสง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

140 ปรายฝน แกว้ทองค า เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

141 ปรตีพัิทธ์ สเุมธาศร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

142 ปวญิาญ์ คุม้แกว้ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

143 ปวณีนุช จันทร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

144 ปิยธดิา คชเสนี เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

145 ปิยาภัสร์ บษุบา เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

146 ปณุยวรี์ ตรวีัฒนา เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

147 พนาวรรณ สทุธธิรรม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

148 พรมจรนิทร์ ศรจรัสสวุรรณ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

149 พรหมพร ศขุโอภาส เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

150 พลเชฏฐ์ ศภุกรกลุนันทร์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

151 พลอยเพชร มสีตัย์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

152 พัชรพร ราษฎรอ์าศัย เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

153 พัชรส์ติา วสษิฐส์นิกลุ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

154 พัชราภรณ์ พลูสวัสดิ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

155 พทิยตุม์ เอือ้แสวงบญุ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

156 พมิลพร พันธธ์นสนุทร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

157 พริยิากร ขนุหอม เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

158 ภัคสวุรรณ หลี่ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

159 ภัทรนันท์ ศลิานันท์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

160 ภัทราพร ป้องทัพไทย เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

161 ภัทราพร อทุธยิงั เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

162 ภาวดิา พรมจันทร์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

163 ภรูิ ตระกลูสมัพันธ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

164 มชัฌมิา อรชร เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

165 มลัลกิา สาบัว เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

166 มา่นไหม ครองยทุธ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

167 ยลลดา กลิน่คา้งพลู เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

168 รัชนกีร บญุสมบัติ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

169 รจุเิรข ธนะชัย เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ



170 วรัญญา วงษ์เสนา เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

171 วรัตถช์ัย ปานมว่ง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

172 วรายสุ สายหยดุ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

173 วรศิรา บนิลา่เตะ๊ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

174 วฒุพิงศก์ร วาณชิธนาพงศ์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

175 ศภุกานต์ ศรวีไิลทนต์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

176 ศภุนดิา แสงชืน่ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

177 ศลุติา หารค า เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

178 สโรชนิี โถแพ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

179 สกลกจิ รุง่มาหาเจรญิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

180 สทิธยิาภรณ์ อนิทะเสน เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

181 สจุริา วรรณานุช เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

182 สพุชิฌาย์ อรณุเมธา เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

183 สรุางคนา นาคคลา้ย เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

184 สรุสิา สนุทรพลูสมบัติ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

185 สวุชิญา พรหมพนิจิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

186 อตพิร ปโุรทกานนท์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

187 อนงคน์าฏ ตรรกพบิลูย์ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

188 อรษิา สพัโส เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

189 อกัษราภัค สามชืน่ฉ ่า เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

190 อญัชษิฐา ชปูระเสรฐิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

191 อาทติยา ทรายค า เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

192 อทิธกิร ไกรกติตวิฒุิ เศรษฐศาสตรธ์รุกจิและการจัดการ

คณะศลิปศาสตร์

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 เบญจรัตน์ เจรญิโรจนวณชิ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

2 เพชราภรณ์ เพ็ชรนลิ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

3 กนกพร สขุพลอย นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

4 กรณกิา เจรญิไชยกรรม นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

5 จดิาภา แสงชาติ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

6 จติตมาส อ าคา นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

7 จฬุาลักษณ์ นันเอีย่ม นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

8 ฐติชิญา ลิม้ทองสกลุ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

9 ฐติยิา คงคาลัย นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

10 ณัฏฐณชิา กา้นบัว นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

11 ณัฐวฒุิ สานนท์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

12 ธนทรัพย์ นุศาจารย์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

13 ธนธรณ์ เกดิลาภ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

14 นรศิรา ทองพลู นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

15 บรมิาส วชริมน นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

ชือ่-นามสกลุ



16 ปราณปรยีา ศรรัีตนพาทานนท์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

17 ปวณีา พงศพ์ทิยานันต์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

18 พนดิา ไชยสวุรรณ์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

19 พรพชิชา นามถมยา นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

20 พลอย แยม้เสนาะ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

21 พัชฏมิา พงไพร นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

22 พมิผกา เข็มกลัดทอง นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

23 ภัทรจ์รีา ศาสตระวาทติ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

24 ภเูมศ ศรวีทุธานันท์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

25 มนัสวี เพาะนยิม นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

26 วันจันทร เนตรจันทร์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

27 วภิาดา ทรัพยเ์จรญิกลู นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

28 วสิสตุา ศริเิขตกจิ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

29 ศวิกร เมอืงโคตร นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

30 อรัญญา ภถูกูแสง นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

31 อาทติยา สวุรรณสนธิ์ นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

32 อานันตยา แมน้เพชร นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

33 อาภัสรา สนัทอง นวัตกรรมการทอ่งเทีย่วและการบรกิาร

34 เกษมณี คาวะนา ภาษาญีปุ่่ น

35 เพชรชรัตน์ มว่งทอง ภาษาญีปุ่่ น

36 โชตกิา จริด ารงกลุ ภาษาญีปุ่่ น

37 กนกกาญจน์ สวุรรณอภชิน ภาษาญีปุ่่ น

38 กรณุรัตน์ ทองสขุ ภาษาญีปุ่่ น

39 กติตนัินท์ กนัตน์กิลุ ภาษาญีปุ่่ น

40 จณิหน์ภิา สกลุเมอืง ภาษาญีปุ่่ น

41 จรินันท์ พลวรรณ์ ภาษาญีปุ่่ น

42 ฉัตรชัย ศรปีระจันทร์ ภาษาญีปุ่่ น

43 ญาณนิ ไชยสวุรรณ ภาษาญีปุ่่ น

44 ญาณพัิชญ์ กติติธ์นวงษ์ ภาษาญีปุ่่ น

45 ฐติกิาญจน์ ญาณสวา่ง ภาษาญีปุ่่ น

46 ณัฐพัชร์ โอวาทวรรณสกลุ ภาษาญีปุ่่ น

47 ธรานนท์ อามาตยม์นตรี ภาษาญีปุ่่ น

48 ธัญญาลักษณ์ เสยีงเสนาะ ภาษาญีปุ่่ น

49 นภัส จักรธ ารงค์ ภาษาญีปุ่่ น

50 นภัสมล ภตูระกลู ภาษาญีปุ่่ น

51 นภัสสร หลังสนั ภาษาญีปุ่่ น

52 นรนิทพิย์ ทนเถือ่น ภาษาญีปุ่่ น

53 นรกีานต์ ทวสีขุ ภาษาญีปุ่่ น

54 นชิาภัทร มานชู ภาษาญีปุ่่ น

55 ปวรศิา กจิวานชิรุง่เรอืง ภาษาญีปุ่่ น

56 ฝนทอง กริยิาดี ภาษาญีปุ่่ น

57 พัทธธ์รีา ดาดขนุทด ภาษาญีปุ่่ น



58 พาขวัญ เศวตกนษิฐ์ ภาษาญีปุ่่ น

59 พรีดา กาฬภักดี ภาษาญีปุ่่ น

60 พรีวชิญ์ ฟินดี้ ภาษาญีปุ่่ น

61 ภรูนิทร์ จักษุจนิดา ภาษาญีปุ่่ น

62 ภสูดุา สมศรี ภาษาญีปุ่่ น

63 มณฑริา สกุจิปาณีนจิ ภาษาญีปุ่่ น

64 มนัธศกิาญจน์ แอกสา ภาษาญีปุ่่ น

65 รภัส เกตแุกว้ ภาษาญีปุ่่ น

66 รังสยิาพร แตงเพ็ชร์ ภาษาญีปุ่่ น

67 ลลีาวันต์ วณชิยเ์จรญิสกลุ ภาษาญีปุ่่ น

68 วชริวทิย์ กาโน ภาษาญีปุ่่ น

69 วชริาพรรณ ปินตา ภาษาญีปุ่่ น

70 วชิดุา ตัน ภาษาญีปุ่่ น

71 ศรัญญา มานัดโขจติ ภาษาญีปุ่่ น

72 ศศกิานต์ ตามประดษิฐ์ ภาษาญีปุ่่ น

73 ศริกิญัญา กมุภาพันธ์ ภาษาญีปุ่่ น

74 ศภุกร ศริพัินธ์ ภาษาญีปุ่่ น

75 สริกิร จ ารัส ภาษาญีปุ่่ น

76 อมรรัตน์ พันธพ์งษ์ ภาษาญีปุ่่ น

77 อาณกร ศรพีทัิกษ์ ภาษาญีปุ่่ น

78 อสิรยี์ วกิรัยเจดิเจรญิ ภาษาญีปุ่่ น

79 เจนวทิย์ ส าเร็จดี ภาษาองักฤษ

80 เจษฎา พมิศร ภาษาองักฤษ

81 เปรมยดุา ค าภาวงษ์ ภาษาองักฤษ

82 เพราพลิาส นาคสดุ ภาษาองักฤษ

83 เอกดนัย หลา่หา ภาษาองักฤษ

84 ไอรณิ อนิทรักษ์ ภาษาองักฤษ

85 กนกกาญจน์ ลาวัลย์ ภาษาองักฤษ

86 กนกนภิา หงษ์คู ภาษาองักฤษ

87 กนษิฐา ไขกล ภาษาองักฤษ

88 กรรณ รุน่ประพันธ์ ภาษาองักฤษ

89 กษิดศิ โชคธนกลุชัย ภาษาองักฤษ

90 กณัญภัทร เกดิกิง่ ภาษาองักฤษ

91 ขวัญจริา ค าบุง่ ภาษาองักฤษ

92 คตีภัทร คลอ่งแคลว่ ภาษาองักฤษ

93 คตีาญชลี เยีย่งศภุพานนทร์ ภาษาองักฤษ

94 จริาภรณ์ ขนุขจี ภาษาองักฤษ

95 ฉมาบดี ไตรนทพีทัิกษ์ ภาษาองักฤษ

96 ชลธชิา นลิพันธ์ ภาษาองักฤษ

97 ฐติพัินธ์ รุง่เรอืงวัฒนา ภาษาองักฤษ

98 ณภัทร สมค า ภาษาองักฤษ

99 ณัฐภัทร หรัิญเกตุ ภาษาองักฤษ



100 นันทนา แดงขาว ภาษาองักฤษ

101 น ้าทพิย์ ขนัธวธุ ภาษาองักฤษ

102 นภิามาศ สไุชยชติ ภาษาองักฤษ

103 บวรพล พลชู ภาษาองักฤษ

104 พงศร์ภัส ปลอดดี ภาษาองักฤษ

105 พรปวณ์ี ฤทธพิสิทิธิพ์ร ภาษาองักฤษ

106 พัชรพร ชา้งชัย ภาษาองักฤษ

107 พัชรพล พฆิเนศวร ภาษาองักฤษ

108 พณิสริี ศริขิวัญชัย ภาษาองักฤษ

109 พมิญาดา กษิดิเ์วชกลุ ภาษาองักฤษ

110 พฒุเิมธี กมลวาทนิ ภาษาองักฤษ

111 ภัทรมน ชา้งเผอืก ภาษาองักฤษ

112 รัชชดา นลิก าแหง ภาษาองักฤษ

113 วรกานต์ สอประโคน ภาษาองักฤษ

114 วศนิี ยทุธเลศิ ภาษาองักฤษ

115 วศษิฏ์ บญุทองแกว้ ภาษาองักฤษ

116 ศรสวรรค์ แยม้กลิน่ ภาษาองักฤษ

117 ศรัณยพ์ร สอนทัด ภาษาองักฤษ

118 ศศธิร สทิธิเ์หลา่ถาวร ภาษาองักฤษ

119 สรวธิ ครองรุง่โรจน์ ภาษาองักฤษ

120 สณัหพชิญ์ รุง่เรอืง ภาษาองักฤษ

121 สทิธากานต์ หรัิญวัฒนะ ภาษาองักฤษ

122 สชุรีา ไทยบ ารงุ ภาษาองักฤษ

123 สพุจน์ สงัคะสนิธุ์ ภาษาองักฤษ

124 สพุชิฌา มะณี ภาษาองักฤษ

125 สวุรียา วอ่งไว ภาษาองักฤษ

126 หัสยาภรณ์ ชา้งพันธ์ ภาษาองักฤษ

127 อทติยิา บ ารงุเชือ้ ภาษาองักฤษ

128 อภชิญา นดิคง ภาษาองักฤษ

129 อภญิญา พนิทรากลู ภาษาองักฤษ

130 อยัยล์ดา เลาะหนับ ภาษาองักฤษ

131 อารยา นลิเพชร ภาษาองักฤษ

132 อทิธพิล กสุมุาพรรณโญ ภาษาองักฤษ

133 อนิธริา หอยจันทร์ ภาษาองักฤษ

วทิยาลยันาโนเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ลาดกระบงั

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 เกยีรตศิักดิ์ ก ารสิุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

2 เปรมฤดี ปัญโยชัย วศิวกรรมวัสดนุาโน

3 กฤตพล ไครช้ม วศิวกรรมวัสดนุาโน

4 กติตพิศ มนตรี วศิวกรรมวัสดนุาโน

ชือ่-นามสกลุ



5 ขตัตยิะ ไกยะราช วศิวกรรมวัสดนุาโน

6 จณสิตา พรมบตุร์ วศิวกรรมวัสดนุาโน

7 จริพัฒน์ ยามโสภา วศิวกรรมวัสดนุาโน

8 จฬุาลักษณ์ พทัิกษ์โยธา วศิวกรรมวัสดนุาโน

9 ณตวัน กรวยทอง วศิวกรรมวัสดนุาโน

10 ณัฐกฤตตา จันทรร์ุง่ศรี วศิวกรรมวัสดนุาโน

11 ณัฐณชิา มดุพบสนิ วศิวกรรมวัสดนุาโน

12 ธนัชพร รัตนบรุานนท์ วศิวกรรมวัสดนุาโน

13 ธัญภา แสนเย็น วศิวกรรมวัสดนุาโน

14 นรศิรา มมุขนุทด วศิวกรรมวัสดนุาโน

15 นันทพร จันทรไ์ทย วศิวกรรมวัสดนุาโน

16 ปฏมิา เวชศาสตร์ วศิวกรรมวัสดนุาโน

17 ปลายฟ้า ซนัประสทิธิ์ วศิวกรรมวัสดนุาโน

18 ป่ินเพชร พัฒนไพบลูยก์จิ วศิวกรรมวัสดนุาโน

19 ปิยนุช บญุญฤทธิ์ วศิวกรรมวัสดนุาโน

20 พสิษิฐ์ ศภุวัฒนย์นืยง วศิวกรรมวัสดนุาโน

21 ภรูคิร์ สขุเนตร วศิวกรรมวัสดนุาโน

22 มณฑกานต์ จันทรท์พิย์ วศิวกรรมวัสดนุาโน

23 วัชรากร มลูสดีา วศิวกรรมวัสดนุาโน

24 ศริสทิธิ์ ผาสขุ วศิวกรรมวัสดนุาโน

25 สริภัทร แซอ่ึง้ วศิวกรรมวัสดนุาโน

26 สภุาวดี จนิพละ วศิวกรรมวัสดนุาโน

27 อรวรา ดวงพรประทปี วศิวกรรมวัสดนุาโน

28 อสิรา วงศาโรจน์ วศิวกรรมวัสดนุาโน

29 ชนัญญู กมลสนุทร Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

30 วรศิรา สวา่งฟ้า Robotics and AI (Dual Degree) (International Program)

วทิยาลยันวตักรรมการผลติข ัน้สงู

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 พัฒนว์รรณ วงษ์ประเทศ วศิวกรรมระบบการผลติ

2 ภากมล ทองตัน วศิวกรรมระบบการผลติ

3 สารศิ สรรพมงคล วศิวกรรมระบบการผลติ

4 สทัุตตา นิม่วรรณโณ วศิวกรรมระบบการผลติ

วทิยาเขตชุมพรเขตรอดุมศกัด ิ ์จงัหวดัชุมพร

*ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา TCAS รอบที ่4 เลขทีผู่ส้มัครใหใ้ชเ้ป็นเลขทีบ่ัตรประชาชนแทน

ล าดับ สาขาวชิา/หลักสตูร

1 กฤษดา สมัปทานนท์ วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

2 จรีภัทร ซนัซี วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

3 ณัฐพงศ์ คลา้ยจนิดา วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

4 ธนภมูิ มสีมบัติ วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

ชือ่-นามสกลุ

ชือ่-นามสกลุ



5 นูรยีา ศรรีอด วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

6 ปิลันธนา ขนุอนิทร์ วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

7 ลภัสรดา หนังสอื วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

8 วัลยร์ณีุ ศรเีหมาะ วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

9 สรุเกยีรติ์ แยม้อ าพันธ์ วศิวกรรมเครือ่งกล (วทิยาเขตชมุพร)

10 ณรศิทร ฤทธลิกึ วศิวกรรมเครือ่งกล แขนงวศิวกรรมเครือ่งกลเกษตรและอาหาร (วทิยาเขตชมุพร)

11 วรภัทร์ วรสขุขงั วศิวกรรมหุน่ยนตแ์ละอเิล็กทรอนกิสอ์จัฉรยิะ (วทิยาเขตชมุพร)

12 ธตินัินต์ พันธวุงศ์ สตัวศาสตร ์(วทิยาเขตชมุพร)

13 วรรธนพณ เสนวีงศ์ เทคโนโลยกีารจัดการผลติพชื (วทิยาเขตชมุพร)

14 กฤตยิาณี ชนะชัย บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (วทิยาเขตชมุพร)

15 สมชัญา เหมอืนพฒุ บรหิารธรุกจิและการเป็นผูป้ระกอบการ (วทิยาเขตชมุพร)
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