
รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66041301101 นายเจษฎา พรมดีมา   

2 66041301102 นายนนทกานต์ จันทะแสง   

3 66041301103 นายณัฐวุฒิ วงคำจันทร์   

4 66041301104 นายชาคริสต์ จันทร์แก้ว   
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66041302101 นายศุภสัณห์ สวัสดิ์สิริเดช   

2 66041302102 นายณภัทร สองภาลี   

3 66041302103 นายธนากร สุนทรวิสัย   

4 66041302104 นายณัฐพล กำเหนิดทอง   

5 66041302105 นายสิทธิศักดิ ์ผิวพรรณ   

6 66041302106 นายฐิติโชติ ดวงมณี   
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66041303101 นางสาวชลลดา อินทร์กง   

2 66041303102 นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์   

3 66041303103 นายพสิษฐ์ เจริญพร   

4 66041303104 นายสรวิชญ์ เต็มตาวงษ์   

5 66041303105 นายอานันท ์ภูกิ่งพลอย   

6 66041303106 นายมารวย อุ่นศิริ   

7 66041303107 นายชัยยะ ธุระตา   

8 66041303108 นายพจวัฒน์ คำอินทร์   
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66041305101 นายพงศกร จอห์นสัน   

2 66041305102 นายฌานณัช เคหฐาน   
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66041307101 นายปิยะพงษ์ ปัญญาใส   

2 66041307102 นายพงศยา หัดไชยโย   
 
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66041308101 นายพัฒนพงษ ์ปิงตา   

2 66041308102 นายกิตติศักดิ ์จิตจักร์   

3 66041308103 นายธารพนา ดวงสา   

4 66041308104 นายบุรัสกร พรมยาลี   

5 66041308105 นายพิชิตชัย ศิริสุวรรณ   

6 66041308106 นายวุฒิไกร ชาญา   

7 66041308107 นายโชติวัฒน์ แก้วหล้า   

8 66041308108 นายนรานันทร์ พลค้อ   

9 66041308109 นางสาวชนัญชิดา งานยางหวาย   

10 66041308110 นายธัญชนก อินทะวงษ์   

11 66041308111 นายศรานุพงษ ์นาคเสน   

12 66041308112 นายณัฏชนน ฤทธิศักดิ์   

13 66041308113 นายเทพสถิตย์ สุริยะ   

14 66041308114 นายพัฒนพงศ ์คำรัตน์   

15 66041308115 นายปัญจนัย ท่าค้อ   

16 66041308116 นายเศรษฐพงษ ์ลิศรี   

17 66041308117 นายธนวัฒน์ เยาวมาลย ์   

18 66041308118 นางสาวสาวิตรี เสนาภักดี   

19 66041308119 นายธนภูมิ หาวงค ์   

20 66041308120 นายพีรพงศ ์ภูสอดศรี   

21 66041308121 นายธัชนนท์ ภูนาแร่   

22 66041308122 นางสาวอัจฉราภรณ์ แก้ววงษ์   

23 66041308123 นายณัฎฐากร เดชสมบัติ   

24 66041308124 นายวชิรวิทย์ แสงวิเศษ   
  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.เกษตรศาสตร์ 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66040255101 นางสาวสุปรียา มาลาเพา   

2 66040255102 นายอนุชา ใจสุข   

3 66040255103 นางสาวพิมพิศา บุดดาวงษ์   

4 66040255104 นายรัชชานนท์ ลิกุลจ้อย   

5 66040255105 นางสาวกนกวรรณ เจตบุตร   

6 66040255106 นายพชรพล โสภาวรรณ   
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.สัตวศาสตร์ 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66040256101 นายภัทรพล กานุสนธิ์   

2 66040256102 นายสิทธิพร บุญมี   

3 66040256103 นายพงศธร สารีพันดอน   

4 66040256104 นายณภัทร ภักดีราช   

5 66040256105 นางสาวลดาวรรณ แก้วอาสา   

6 66040256106 นายศราวุธ แสงใส   

7 66040256107 นางสาวณัฐฐา ศรีประทุมวงศ์   

8 66040256108 นางสาวอุบลวรรณ จะโนรัตน์   

9 66040256109 นายเดชาธร เมาลี   

10 66040256110 นายไตรภพ ไขลามเมา   

11 66040256111 นายสิรทรัพย ์นามโยที   

12 66040256112 นายศุภชัย ชานันโท   

13 66040256113 นางสาวกวินธิดา ศรีจันทร์   

14 66040256114 นายมานะชัย เอนใหลลิด   

15 66040256115 นายวีระพงษ์ ขันชา   

16 66040256116 นางสาวสุธิมน โรจน์กระโทก   

17 66040256117 นางสาวอติชา สีมาสม   
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.ธุรกิจการเกษตร 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66040257101 นางสาวสุนิตา สีระ   

2 66040257102 นายก้องหล้า คำพรหมมา   

3 66040257103 นางสาวสุภัสสรา เจิมแหล ้   

4 66040257104 นายชัยสิทธิ์ โภคาเทพ   
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์และการพยาบาลสัตว์ 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66040258101 นางสาวปลายฝน วิเศษใน   

2 66040258102 นางสาวนัฐติยา วารุกะกุล   

3 66040258103 นางสาวธนพร พิมพ์ศิริกุล   

4 66040258104 นางสาวสุภัทรา พันธุ์พาณิชย์   

5 66040258105 นางสาวทิพรัตน์ ไวยศักดิ์   

6 66040258106 นายชยานันต์ แสงจันทร์   

7 66040258107 นางสาวกวินธิดา บุญบรรลุ   

8 66040258108 นางสาวเมธาวดี พิจารโชติ   

9 66040258109 นางสาวสุภารัตน์ ริยะวงษ์   

10 66040258110 นางสาวบุญยรัตณ์ จุ่นแพ   

11 66040258111 นางสาวอรพิน แสนประสิทธิ์   
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66040263101 นางสาวมนัสนันท์ หมื่นสวัสดิ์   

2 66040263102 นางสาวปารวดี แสงประเสริฐ   

3 66040263103 นางสาวธนัญญา สุวรรณโค   

4 66040263104 นางสาวกุสุมา แดงโสภา   

5 66040263105 นางสาวเอมมิกา ตาละบุญ   

6 66040263106 นางสาวจุฑามาศ ยอดประดี   

7 66040263107 นางสาวภควดี ศรีเมือง   

8 66040263108 นางสาวยุวดี ศรีจันทร์   

9 66040263109 นางสาวปลายตะวัน บุราณสาร   

10 66040263110 นางสาวลัดดาวรรณ์ ไพรศาล   

11 66040263111 นางสาวอรัทย ศรีกงพาน   
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.อาหารและบริการ 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66040265101 นางสาวกมลชนก พัฒทอง   

2 66040265102 นางสาวชนัญชิดา เปียไธสง   

3 66040265103 นายฉัตรมงคล ทอนใจ   

4 66040265104 นายวงศพัทธ์ ปัจฉิมบุตร   

5 66040265105 นางสาวสาวิตรี มีบุตรเสน   

6 66040265106 นายธนพนธ์ ชมชื่น   

7 66040265107 นางสาวมัธณาภรณ์ โคตรสมบัติ   

8 66040265108 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทรเสนา   

9 66040265109 นางสาวซาร่า โบฮาน   

10 66040265110 นายธนพัฒน์ ประก่ิง   

11 66040265111 นายติณณภพ นิลสม   

12 66040265112 นายวงศกร ประโพธิ์ทัง   

13 66040265113 นายธีรเดช แก้ววันนา   

14 66040265114 นางสาววันวิสา อำนวยชัยเลิศ   

15 66040265115 นายปฏิพัทธ์ พลางวัน   
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.โยธาสถาปัตยกรรม 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66040279101 นางสาวภาวดี นุ้ยห้วยแก้ว   

2 66040279102 นางสาวอัจริยา ศรีหาวงค์   

3 66040279103 นายอมรเทพ ศรีกุลจิตต์   

4 66040279104 นายธนากร เกรงขาม   

5 66040279105 นายภัทรดลย์ พลแสง   

6 66040279106 นายวีระพงษ์ เเสงทับทิม   
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน) 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66001301101 นายไพโรจน์ ชินมา   

2 66001301102 นายธีร์ธวัช โคสาดี   

3 66001301103 นายธนากร กาลวิบูลย์   

4 66001301104 นายธนโชติ ผันผ่อน   
 
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน) 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66001302101 นายเสฎฐชัย หล้าสงค ์   

2 66001302102 นายวัชรพงค์ สุวรรณวงษ์   

3 66001302103 นายจิรศักดิ์ แดงน้อย   

4 66001302104 นายพีรพัฒน์ จันทะโคตร   
 
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า (เทียบโอน) 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66001303101 นายวุฒิพงศ์ ไชยชาติ   

2 66001303102 นายธีรพันธุ์ เพียรพิจิตร   

3 66001303103 นายธีรภัทร์ เพียรพิจิตร   

4 66001303104 นายฤชากร เจนชัด   

5 66001303105 นายพนมพร นามวิชัย   

6 66001303106 นายประภวิษณ์ุ มานะเสียว   

7 66001303107 นายกาญจนชัย พรหมโคตร   

8 66001303108 นายศตวรรษ เปี่ยมพงษ์สานต์   

9 66001303109 นายบุรินทร์ ชัยสาร   

10 66001303110 นายอนุรักษ ์โพนทัน   

11 66001303111 นายณัฐชนน ทิโส   

12 66001303112 นายวิศรุต จันไพสน   

13 66001303113 นายนภัส ถำวาปี   

14 66001303114 นางสาวปรางค์อักษร วิสุทธิวัฒน์   

15 66001303115 นายชินวัตร วังชัยสุนทร   
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (เทียบโอน) 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66001305101 นายวัชรศักดิ์ ชินพาด   
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (เทียบโอน) 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66001308101 นายธราเทพ ธาดา   
 
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.การจัดการอุตสาหกรรม (เทียบโอน) 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66000264101 นางสาววิชชุลดา เหลืองอร่าม   
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (เรียน เสาร์-อาทิตย์) 

รอบท่ี 1 
วศ.บ.วิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน) 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66201307101 นายบุญรัตน์ ขันพิมูล  

2 66201307102 นายภาณุวัฒน์ ศรเกษตริน  

3 66201307103 นายพุฒิพงศ ์งามชื่น  

4 66201307104 นายเจตรินทร์ สินนา  

5 66201307105 นายภัทรพล เวียงนนท์  
 
 
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (เรียน เสาร์-อาทิตย์) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.สัตวศาสตร์ 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66240256101 นายนพณัฐ ธีรพิทยานนท์  
 

  



รายช่ือนักศึกษาคณะเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 
ประจำปีการศึกษา 2566 (เรียน เสาร์-อาทิตย์) 

รอบท่ี 1 
วท.บ.สัตวศาสตร์ (เทียบโอน) 

 

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ - สกุล หมายเหตุ 

1 66200256101 นางสาวเบญจวรรณ เจริญพันธ์  

2 66200256102 นางสาวสุนิษา กิจสะดวก  

3 66200256103 นายนรินทร์ สุวรรณไตรย์  
 
 
 
 
 
 


