
ลําดับท่ี เลขท่ีผู้สมัคร คํานําหน้า ชื่อ นามสกุล เลขท่ีบัตรประชาชน สถานศึกษา
1 590065 นางสาว ศศธร แพนพา 1100280002375 นวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย
2 590066 นาย กรวิชญ์ สิงห์ทอง 1103702574716 นวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย
3 590067 นางสาว อาทิตยา เหนืออํานาจ 1209501111977 ชลกันยานุกูล
4 590068 นางสาว พชรมญชุ์ พันธ์สนิท 1209701853993 ชลกันยานุกูล
5 590069 นางสาว ขวัญชนก ใหม่แก้ว 1800600163505 นวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย
6 590070 นางสาว ฐิชาภัสร์ วสิษฐ์ภัทรทวี 1100702730626 สตรีมหาพฤฒาราม
7 590071 นางสาว รัชนก คําใจ 1449900496803 นวมินทราชูทิศ เบญจมราชาลัย
8 590072 นางสาว พิณวดี พลศิริ 1200101779026 ชลกันยานุกูล
9 590073 นาย เวทิต คงศิลป์ 1102500025532 เทพศิรินทร์
10 590074 นาย วัชรากร ชิณวงษ์ 1200101784071 ชลราษฎร์อํารุง
11 590075 นาย สุดสาคร มหาเจริญสิริ 1102002949066 อัสสัมชัญธนบุรี
12 590076 นางสาว ชลิตา เกษตรศิลป์ชัย 1120300093192 อัสสัมชัญธนบุรี
13 590077 นาย ธีริทย์ เลิศสํารวย 1119600031689 เทพศิรินทร์
14 590078 นาย กนกพน จิตรแจ้ง 1100702778106 เทพศิรินทร์
15 590079 นาย วารินทร์ สีตวาริน 1100702835703 เทพศิรินทร์
16 590080 นาย พรภวิษย์ ต้ังจิตสิตเจริญ 1100801277628 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
17 590081 นาย ณัฐพนธ์ เจริญรุ่งโรจน์คุณ 1100801289910 เทพศิรินทร์
18 590082 นางสาว พิมพ์รภัส เฉี้ยนเงิน 1859900218435 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
19 590083 นาย สิทธิพงษ์ กองทวีผล 1103100583288 วัดสุทธิวราราม
20 590084 นาย พงศ์วรินท์ กาลิกา 1199900690823 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
21 590085 นางสาว ศรัญญา เอี่ยมอินทร์ 1104300134496 นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
22 590086 นาย จักรวิท ศรีระษา 1120300088971 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
23 590087 นาย ธนา เหล่าอมรพันธุ์กุล 1859900220774 เทพศิรินทร์
24 590088 นาย อัษฎาวุธ คงเพชร 1102200159339 พิบูลวิทยาลัย
25 590089 นาย ประเสริฐชัย นนตะพันธ์ 1839900541601 ขอนแก่นวิทยายน
26 590090 นาย รัชชานนท์ ธรรมธร 1249900517578 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
27 590091 นางสาว หทัยรัตน์ เครือทัต 1169800194409 พิบูลวิทยาลัย
28 590092 นางสาว วิริญา หม่ืนสอน 1160100595241 พิบูลวิทยาลัย
29 590093 นาย ฉัตรขัย ใจเอื้อ 1102400119641 วัดสุทธิวราราม

รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี  แบบโควตา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต

วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง  ประจําปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ท่ี  20  มกราคม  2560  เวลา  08.00  น.

ณ  ห้องอินทนิล 1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 55 พรรษาฯ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
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30 590094 นาย วีระ ผ่องเเผ้ว 1102002972327 วัดสุทธิวราราม
31 590095 นางสาว กุลสตรี เฉลิมสงฆ์ 1160300220747 พิบูลวิทยาลัย
32 590096 นาย ชนาธิป พลับโต 1100400983092 วัดสุทธิวราราม
33 590097 นาย ภาสกรณ์ ฝางคํา 1959900605012 พิบูลวิทยาลัย
34 590098 นางสาว วรางคณา อาลัยสุข 1199600243341 พิบูลวิทยาลัย
35 590099 นาย เจตนิพัทธ์ ชมพัฒนา 1200101816738 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ
36 590101 นาย สารัช คงชยะนันท์ 1160100602191 พิบูลวิทยาลัย
37 590102 นาย พงศธร ก้าวสัมพันธ์ 1100801309856 เทพศิรินทร์
38 600103 นาย ณัฐพล หิรัญ 1101000077087 นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
39 600104 นาย ทัศนัย ระบิลทศพร 1100702791838 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
40 600105 นางสาว พัชรประภา ทวีผล 1104300065885 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า
41 600106 นาย ต้นตาล ทิพย์คุณ 1100300154639 นวมินทราชูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
42 600107 นางสาว พรรวินท์ คํานนท์ 1160100624861 พิบูลวิทยาลัย
43 600108 นางสาว อัญญาณี บัวนิลเจริญ 1101700257363 สตรีวิทยา 2
44 600109 นาย ศุภกร ซาวทองคํา 1679900444551 พิบูลวิทยาลัย
45 600110 นาย เขมชาติ ต้นมณี 1100501502936 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
46 600111 นาย จักกฤช วงษ์ลคร 1409901650369 พิบูลวิทยาลัย
47 600112 นาย สฤษฏ์พงษ์ วิไลศักด์ิทิพากรณ์ 1101402194703 พิบูลวิทยาลัย
48 600113 นาย ภูสิทธิ์ แก้วสวัสด์ิวงศ์ 1199600252677 พิบูลวิทยาลัย
49 600114 นางสาว ณัฐวดี คล้ายมี 1160100609098 พิบูลวิทยาลัย
50 600115 นาย วิญญู เจ้งวัฒนพงศ์ 1969900280946 พิบูลวิทยาลัย
51 600116 นาย ธนสิทธิ์ พวงลัดดา 1119600034149 พิบูลวิทยาลัย
52 600117 นางสาว กุลชญา คลังมนตรี 1160100596859 พิบูลวิทยาลัย
53 600118 นาย พนะธรา คนตรง 1101501009793 วัดสุทธิวราราม


