
1 นางสาวขวัญชนก สกุลเจริญพร 55010113 คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 นางสาวมณีรัตน์ รัศมีงามตา 54051107 คณะวิทยาศาสตร์
3 นางสาววันวิสา โพธิห์ล้า 55051168 คณะวิทยาศาสตร์
4 นางสาวกานต์รวี มูลสิน 54050129 คณะวิทยาศาสตร์
5 นายพีระพัชร์ กาญจนศิริกูล 54010948 คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 นายณภคดล ลมพาพร 55010319 คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 นางสาวณัฐสุดา โกฎกลางดอน 55040465 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
8 นายวิทวัส มิ่งมิตรไทยกูล 55011149 คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 นางสาวอโณทัย พาชีเชาว์ 55050167 คณะวิทยาศาสตร์
10 นางสาวศิริพร แก้วค า 55040235 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
11 นายวิริยะ อันทะค าภู 55011154 คณะวิศวกรรมศาสตร์
12 นายวัชระ เสาวะระ 55011124 คณะวิศวกรรมศาสตร์
13 นายรัชพล อรรถเสรีวงศ์ 55011035 คณะวิศวกรรมศาสตร์
14 นางสาวศิริตรา นามสุข 55050475 คณะวิทยาศาสตร์
15 นางสาวสาธินี ศรีลาศักด์ิ 55051635 คณะวิทยาศาสตร์
16 นางสาวไพลิน สติภา 54040066 ไม่พบคณะทีต้่องการ
17 นายจิรยุส สนเข็ม 54040376 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
18 นายชัยวิทย์ ยินดี 55050269 คณะวิทยาศาสตร์
19 นางสาววรรณภา แก้วรุ่งเรือง 55080116 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
20 นางสาวอัจฉราภรณ์ เดือนกลาง 55051216 คณะวิทยาศาสตร์
21 นางสาวดารารัตน์ ทองประเสริฐ 55051499 คณะวิทยาศาสตร์
22 นางสาวสิริวรรณ สายสุด 55040635 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
23 นายกานต์ สุขผ่อง 53010097 คณะวิศวกรรมศาสตร์
24 นายสุวิชญ์ สุริยสมบูรณ์ 55011371 คณะวิศวกรรมศาสตร์
25 นายชลัช มงคลถิรภัทร์ 55050038 คณะวิทยาศาสตร์
26 นายสมเจตน์ ตันอ่วม 55011263 คณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เร่ือง   รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติและมีสิทธิข์อกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา กยศ.รายใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕

กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

กยศ.สจล. 1



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

27 นายอภิชัย ภูวรักษ์ 55011413 คณะวิศวกรรมศาสตร์
28 นางสาววันวิสา ปอยมุ่ย 52040511 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
29 นายอนิรุธท์ ใจดี 54011471 คณะวิศวกรรมศาสตร์
30 นางสาวอังคณา เคนบุบผา 54020550 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
31 นางสาวอักษราภัค กาวิน า 55040301 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
32 นางสาวอภิญญา สุทธิสารศักด์ิ 55051209 คณะวิทยาศาสตร์
33 นายศิริเดช แม้นอิ่ม 55020546 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
34 นางสาวสุวพัชร ดอกแขมกลาง 54011434 คณะวิศวกรรมศาสตร์
35 นางสาวปรางทิพย์ อุปค า 52020393 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
36 นางสาวมัทรี จุลมิตร 53040190 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
37 นายวุฒิชัย มหารมณ์ 53040589 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
38 นางสาวกมลทิพย์ แก้วบุญเรือง 55051441 คณะวิทยาศาสตร์
39 นางสาวมินารัตน์ บุง่สุด 55010993 คณะวิศวกรรมศาสตร์
40 นายธนวัฒน์ โกวิทรัตนกรกุล 55010511 คณะวิศวกรรมศาสตร์
41 นายทศเทพ อิทธิพรไพศาล 55051096 คณะวิทยาศาสตร์
42 นางสาวณัฐธิรา เจริญธาราไชย 55050648 คณะวิทยาศาสตร์
43 นายธีระวัฒน์ ธีระวัฒนสุข 55050337 คณะวิทยาศาสตร์
44 นายนคร บุญน้อย 55040101 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
45 นางสาวกรรญาณี สมัครกสิการ 55040005 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
46 นายอานนท์ นาควานิช 55020263 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
47 นายป๎ฐน์ สิงห์แก้ว 55030232 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
48 นายธนาธร ทองนิล 55010532 คณะวิศวกรรมศาสตร์
49 นายพันธกานต์ ง้ิวราย 54010903 คณะวิศวกรรมศาสตร์
50 นางสาวธีร์สุดา แก้วแย้ม 55050932 คณะวิทยาศาสตร์
51 นายกล้าณรงค์ สุขสม 54040483 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
52 นางสาววิลา มูเนาวาเราะห์ 53050346 คณะวิทยาศาสตร์
53 นายสิทธนัส ฉั่วสวัสด์ิ 55051018 คณะวิทยาศาสตร์
54 นางสาวพัชรินทร์ บุญมาเลิศ 55040606 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
55 นายวรุฒ กลีบประทุม 55020074 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
56 นางสาวมนทิรัตน์ เจริญผล 55020344 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์

กยศ.สจล. 2



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

57 นายณัฐพล ดอกดิน 55051276 คณะวิทยาศาสตร์
58 นายสุพัฒน์ วงษ์บุญชา 55011345 คณะวิศวกรรมศาสตร์
59 นายสันทัด ประเสริฐ 54020373 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
60 นางสาวอรัญญา ผลทิพย์ 55030485 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
61 นางสาวจันทิมา นาคสุข 55010151 คณะวิศวกรรมศาสตร์
62 นายทักษินนท์ ค าดี 55030401 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
63 นางสาวกติกา สัมฤทธิกุล 55050197 คณะวิทยาศาสตร์
64 นางสาวสราลี โป๊ะวัฒนา 55040249 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
65 นางสาวพรพิมล เตชะศรี 54030548 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
66 นางสาวอัญญาทิพย์ ศุภธนสินเขษม 54030047 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
67 นางสาวปริยาภัทร จงเกษมไพบูลย์ 54070051 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
68 นางสาวปุณยนุช ชัยเสนา 54040265 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
69 นางสาวสุจิรา ชูแดง 54030087 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
70 นายชัยณรงค์ จิตร์แสวง 54040019 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
71 นายนันทพล ฤทธิมงคล 54030401 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
72 นายณัฐวุฒิ ดวงภมร 54020441 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
73 นายสุรัชนันท์ ไกรเดช 55011362 คณะวิศวกรรมศาสตร์
74 นายศักราช พรหมป๎ญญา 55030456 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
75 นางสาวน้ าตาล หอมหวล 55050704 คณะวิทยาศาสตร์
76 นางสาวมนปริยา จันทรมาลัย 55050421 คณะวิทยาศาสตร์
77 นางสาวอิงณภัสร์ วิชญะไชยวงศ์ 55050545 คณะวิทยาศาสตร์
78 นางสาวจรญา วงศ์เกย 55050025 คณะวิทยาศาสตร์
79 นายยุทธชัย ชูแก้ว 55051369 คณะวิทยาศาสตร์
80 นางสาวฐาปนี พรมทาระ 55051265 คณะวิทยาศาสตร์
81 นายธีรเจต ดีสุคนธ์ 55050931 คณะวิทยาศาสตร์
82 นางสาววิมลสิริ โพธิเ์กษม 55070109 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
83 นางสาวสุภัสสร พุม่จันทร์ 55030263 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
84 นางสาวมินาวรรณ สัตยานนท์ 55010994 คณะวิศวกรรมศาสตร์
85 นางสาวภัสส์กุญช์ ศิริ 55090037 วิทยาลัยนานาชาติ
86 นางสาวสิรินนา หนอกกระโทก 55051404 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 3



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑
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87 นางสาวณฐนน เพ็ชรสว่าง 55050636 คณะวิทยาศาสตร์
88 นายอภิสิทธิ ์สีม่วง 55011424 คณะวิศวกรรมศาสตร์
89 นางสาวภัทรวดี กล่ าทอง 55051781 คณะวิทยาศาสตร์
90 นายณัชพล ไม้ชุน 55010333 คณะวิศวกรรมศาสตร์
91 นางสาวสุนารี มาศปถวี 55051413 คณะวิทยาศาสตร์
92 นางสาวชนัญญา ผาติเสนะ 55051072 คณะวิทยาศาสตร์
93 นายประกาสิทธิ ์ชุ่มชื่น 55040598 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
94 นางสาวสุชาวดี สัตยบัณฑิต 55030470 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
95 นายเทียนชัย มากงลาด 55051504 คณะวิทยาศาสตร์
96 นางสาววรินทร บุษรา 55050133 คณะวิทยาศาสตร์
97 นางสาวป๎ณญพัฒน์ สวัสด์ิวงศ์ 55030531 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
98 นางสาวมยุรี ธรรมารักษ์ 55050120 คณะวิทยาศาสตร์
99 นายธารา ทิพมาน 55040362 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
100 นางสาวอาภาภัค สุวรรณป๎กษ์ 53040928 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
101 นางสาวปภาดา จินดาบริรักษ์ 54080183 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
102 นางสาวนุสรารัตน์ ขวัญสี 55040372 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
103 นายพงศธร สุนนท์คง 55040499 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
104 นางสาวณชนก ไวยสุตรา 55040344 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
105 นางสาวชลธิชา เตจา 55020420 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
106 นายอานุภาพ บารมี 55051677 คณะวิทยาศาสตร์
107 นางสาวปณิดา ปาลวัฒน์ 55020220 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
108 นายกฤษณพงศ์ มงคลประภากร 55010042 คณะวิศวกรรมศาสตร์
109 นางสาวอาธิตญา น้อยพรหม 54030493 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
110 นายชวลิต ด าริพัฒนสกุล 53010330 คณะวิศวกรรมศาสตร์
111 นายณัฐสิทธิ ์ปิยวรนนท์ 55010411 คณะวิศวกรรมศาสตร์
112 นางสาวศิริวรรณ ใจมา 55080124 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
113 นางสาวเกตน์สิรี ศักด์ิศรี 55020186 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
114 นางสาวเกศินี ถนอมขวัญ 55040022 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
115 นายภาวิชญ์ โหมดสุวรรณ 55010945 คณะวิศวกรรมศาสตร์
116 นายธนภูมิ ไชยยนต์ 55010508 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กยศ.สจล. 4
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117 นางสาวปาริฉัตร วีระชาติ 55080172 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
118 นางสาวพิภาดา ชมภูทา 55040161 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
119 นายชวนากร เชาวนันตกุล 55010254 คณะวิศวกรรมศาสตร์
120 นายณัฐพงศ์ อมรบัญชรเวช 55010371 คณะวิศวกรรมศาสตร์
121 นางสาวตวงรัตน์ แก้วศรี 55040663 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
122 นางสาวสุชิลา อาจหาญ 55040261 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
123 นายธานินทร์ โยธะการี 55010566 คณะวิศวกรรมศาสตร์
124 นางสาววราภรณ์ ผดุงชีวิต 55051162 คณะวิทยาศาสตร์
125 นายนพดล ธีรวัฒนเศรษฐ์ 55010606 คณะวิศวกรรมศาสตร์
126 นายธนาพร ทองฉ่ า 55051101 คณะวิทยาศาสตร์
127 นายทศพล โสภาคย์มงคล 55030400 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
128 นายสุทธิชัย ธรรมสุนทรี 55011333 คณะวิศวกรรมศาสตร์
129 นายยสวัสร นิธินิติธรรม์ 55020232 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
130 นางสาวกมลวรรณ ใจดี 55050202 คณะวิทยาศาสตร์
131 นายธันวา ช้อนพา 54020266 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
132 นางสาวธัชมาพรรณ อุปริมากูร 55051745 คณะวิทยาศาสตร์
133 นางสาวธัชมาพรรณ อุปริมากูร 55051745 คณะวิทยาศาสตร์
134 นางสาวปติญา ประเสริฐศิลป์ 55051324 คณะวิทยาศาสตร์
135 นางสาวกัลยาณี บุตรพรม 55010073 คณะวิศวกรรมศาสตร์
136 นางสาวกรวสา ไพจิตร 55051230 คณะวิทยาศาสตร์
137 นายกรกฎ รังสรรค์มณีนิล 55010017 คณะวิศวกรรมศาสตร์
138 นางสาววรัญญา วรรธิชัย 55011092 คณะวิศวกรรมศาสตร์
139 นายพิทักษ์ ชูวิเชียร 55010859 คณะวิศวกรรมศาสตร์
140 นางสาวเยาวลักษณ์ จันทะสูนย์ 55051372 คณะวิทยาศาสตร์
141 นางสาวกรชวัล ชาบ าเหน็จ 55030198 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
142 นายณัฐชนน พันธุสิ์งห์ 55010357 คณะวิศวกรรมศาสตร์
143 นายกิตติ ค าจีด 55010083 คณะวิศวกรรมศาสตร์
144 นางสาวขวัญฤดี ใบสะอาด 55070012 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
145 นางสาวสุกานดา แววบัณฑิต 54050300 คณะวิทยาศาสตร์
146 นางสาวสุกัญญา วรธรรมวุฒิ 54051013 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 5



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

147 นายณภัทร ต่วนศรีแก้ว 55051082 คณะวิทยาศาสตร์
148 นางสาวอาภาพัชร วีณปราณี 55050543 คณะวิทยาศาสตร์
149 นางสาวบุษกร สุภาผล 55030420 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
150 นายศรราม บุญส่ง 55011188 คณะวิศวกรรมศาสตร์
151 นายธิติพงษ์ โพธิค์ล้อย 55050686 คณะวิทยาศาสตร์
152 นายชาคร แซ่เอียด 55050270 คณะวิทยาศาสตร์
153 นางสาวสาวิตรา คงตะโก 55051638 คณะวิทยาศาสตร์
154 นางสาววิไลลักษณ์ สายเงิน 55050135 คณะวิทยาศาสตร์
155 นางสาวพิมพ์นิภา ทองสุกดี 55040385 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
156 นางสาวอวิทยา วัฒนชัยนันท์ 55051042 คณะวิทยาศาสตร์
157 นางสาวอารยา ฤทัยธนานนท์ 55011475 คณะวิศวกรรมศาสตร์
158 นายธนพนธ์ กาญสอาด 54110017 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
159 นายจิโรตม์ พงษ์ศักด์ิ 55050603 คณะวิทยาศาสตร์
160 นายณัฐวุฒิ วรรณวิจิตร 55050655 คณะวิทยาศาสตร์
161 นางสาวสุพิชญา วินิจฉัยกุล 55050509 คณะวิทยาศาสตร์
162 นายศาสตรกวิน ลภัสรดาเศรษฐ์ 55051621 คณะวิทยาศาสตร์
163 นางสาวชัชนันทร์ เสรีศิริขจร 55050907 คณะวิทยาศาสตร์
164 นางสาวพรรัศมี โรจน์วัฒนธนกิจ 55080038 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
165 นางสาวสร้อยสุดา วงษ์อัยรา 55051827 คณะวิทยาศาสตร์
166 นางสาวชลิตา หนูนุ่ม 55051259 คณะวิทยาศาสตร์
167 นายศาล ฐิติสุริยารักษ์ 55040536 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
168 นางสาวจิรนันท์ ลิมะไพศาล 55030206 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
169 นางสาวจุฑารัตน์ ชาระ 55030209 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
170 นางสาวศุทธวีร์ สรกุล 55050820 คณะวิทยาศาสตร์
171 นางสาวธัญชนก ค าจันทร์ 55050928 คณะวิทยาศาสตร์
172 นางสาวฉันทชา สีลา 55020193 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
173 นายสถาพร ศรีสุมา 55050486 คณะวิทยาศาสตร์
174 นายอรรถโกวิท ปิน่สกุล 55030566 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
175 นางสาวพิไลพร จันทรพิภพ 54030290 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
176 นางสาวเบญจพรรณ ประสพสุข 55040118 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กยศ.สจล. 6



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

177 นายวีรวัฒน์ บุญทิม 55050460 คณะวิทยาศาสตร์
178 นายศุภวิชญ์ เชื้อเมืองแสน 55030463 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
179 นางสาวปรียาภรณ์ ทวีรักษ์ 55080171 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
180 นางสาวดวงกมล ทับทิม 53030144 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
181 นางสาววริศรา คล้อยสาย 55080118 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
182 นายวัชระ บวรพัฒนไพศาล 55020541 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
183 นางสาวมัทรี โพธิสุวรรณ 55051368 คณะวิทยาศาสตร์
184 นายทศพล ธงทองทิพย์ 55030511 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
185 นางสาวฟารีดา ร่วมวงค์ 54040775 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
186 นางสาวนิรวรรณ ศรีงาม 55040484 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
187 นางสาวศิริภรณ์ ว่องประเสริฐ 54051001 คณะวิทยาศาสตร์
188 นางสาวรุ่งทิพย์ ลักษณลม้าย 53040662 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
189 นายเรืองวิทย์ ฉัฐมะ 55020532 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
190 นางสาวไอรยา สิทธิอ าพรพรรณ 5208864 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
191 นางสาวรัตนติกาล มาตย์ชู 53050320 คณะวิทยาศาสตร์
192 นางสาวณัฐวดี วัฒกพาณิชย์ 53040419 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
193 นางสาวสุธาสินี วงษ์เนียม 53011748 คณะวิศวกรรมศาสตร์
194 นางสาวอมรรัตน์ วัฒนชัยนันท์ 54011505 คณะวิศวกรรมศาสตร์
195 นางสาวพรหทัย สุขสุคนธ์ 53040893 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
196 นายอนุสรณ์ เทียนนาค 54011479 คณะวิศวกรรมศาสตร์
197 นางสาวภัทราวรรณ โลราช 54050570 คณะวิทยาศาสตร์
198 นายอภิวัฒน์ เทีย่งแท้ 54011495 คณะวิศวกรรมศาสตร์
199 นายวิศรุต ขวัญมั่นคง 54040279 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
200 นางสาวลภัสกร ฤทัยวาณิชกุล 54020314 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
201 นายณัฐวุฒิ ครบอุดม 55051498 คณะวิทยาศาสตร์
202 นายธนาดิตถ์ ท่าพลทอง 54050028 คณะวิทยาศาสตร์
203 นางสาวตรีรัตน์ ตระกูลอุดมพร 53050446 คณะวิทยาศาสตร์
204 นายสุทัศน์ ตรีวิเศษ 54011396 คณะวิศวกรรมศาสตร์
205 นายจาตุรงค์ จิระวงค์ 55010152 คณะวิศวกรรมศาสตร์
206 นางสาวสุจิตตรา กล่ินสุคนธ์ 55030558 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กยศ.สจล. 7



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

207 นางสาวลออรัตน์ เช็กศูนย์ 55040395 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
208 นายทศยันต์ เติมวิทย์วทัญํู 55050669 คณะวิทยาศาสตร์
209 นายพินิจนันท์ ขาวอ้น 55051567 คณะวิทยาศาสตร์
210 นายบัณฑิต จ้อยลี 55030524 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
211 นายชยณัฐ นิมิศิลป์ 55050160 คณะวิทยาศาสตร์
212 นางสาวกิตติยา ทรงศักด์ิราตรี 55050577 คณะวิทยาศาสตร์
213 นางสาวชฎาพร ป้องศรี 55050902 คณะวิทยาศาสตร์
214 นายอนุวัฒน์ ต๊ิบสร้อย 55030268 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
215 นายวุฒิศักด์ิ สุขมอญ 54020320 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
216 นางสาวสยมพร ศรีแปลก 54020526 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
217 นายชินพันธุ ์ตรึกตรอง 55010287 คณะวิศวกรรมศาสตร์
218 นายอนุพล นาคเกษม 55011403 คณะวิศวกรรมศาสตร์
219 นายอรุชา วรธนเศรษฐ 55050872 คณะวิทยาศาสตร์
220 นายวรากร วีระธรรมโม 55070102 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
221 นางสาวศรสวรรค์ เดชคลัง 55040408 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
222 นางสาวสุภาพร อู่วิเชียร 55030264 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
223 นางสาวล าไพร ลีโส 55040688 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
224 นายธงชัย น้อยหิรัญ 55050314 คณะวิทยาศาสตร์
225 นางสาวจริยา สังข์ทอง 55040574 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
226 นางสาวฐิตาภรณ์ เทพปินตา 54050017 คณะวิทยาศาสตร์
227 นางสาวสิรี รัชตารมย์ 55051641 คณะวิทยาศาสตร์
228 นายอนนท์ กองภูเขียว 55011395 คณะวิศวกรรมศาสตร์
229 นางสาวศรัญญา สงสังข์ 55051001 คณะวิทยาศาสตร์
230 นายนทีธร คณะจันทร์ 55051300 คณะวิทยาศาสตร์
231 นางสาวจันทกานต์ สระทองโอน 55030203 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
232 นางสาวศิริรัตน์ ฤทธิจีน 53030160 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
233 นางสาวปณยา สิริปูชกะ 55040119 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
234 นางสาวธัญญาวรรณ์ วงษ์ไกร 55040361 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
235 นางสาวจันชญา ศิริวัฒน์ 52020348 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
236 นางสาวกัณฑ์กนกสิน วงศ์สกุลอมร 55051451 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 8



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑
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237 นายสุชาติ นามบุญศรี 54030476 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
238 นายอานัส ตือบิงหม๊ะ 54050112 คณะวิทยาศาสตร์
239 นางสาวอารียา ใจเทีย่ง 55040714 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
240 นายชวิศ โม้ใบ 55010259 คณะวิศวกรรมศาสตร์
241 นายณัฐพล ล้อมรอบ 55010387 คณะวิศวกรรมศาสตร์
242 นายกิตติภัฎ ทองเพชร 55080075 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
243 นายภูวนาถ บุญสุวรรณ 55030331 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
244 นางสาวพิสิณี ขาวสมัย 55020389 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
245 นางสาวภาวดี แซ่เอี๊ยบ 55050115 คณะวิทยาศาสตร์
246 นายกฤษฎา เวียงจันทร์ 55050209 คณะวิทยาศาสตร์
247 นางสาวภัทรธิดา นรเจริญ 55051577 คณะวิทยาศาสตร์
248 นายณัฐพล บุญพรหม 55050295 คณะวิทยาศาสตร์
249 นางสาววรัฏฐา เชยมาลัย 55080053 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
250 นางสาวปรีญาภรณ์ บุญมาก 55051546 คณะวิทยาศาสตร์
251 นายณัชพล เรืองสุรเดช 55010334 คณะวิศวกรรมศาสตร์
252 นางสาวสุดาวรรณ วงค์ษาไชย 55040264 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
253 นางสาวชุติกาญจน์ นับทอง 55050626 คณะวิทยาศาสตร์
254 นายสันติสุข เอี่ยมอารมณ์ 54080220 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
255 นางสาวรัตติยา ปฎิเสน 52040074 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
256 นางสาวจรรยพร ศิริพงษ์ 55040031 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
257 นายไอสูรย์ เลาหสูต 55070142 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
258 นายพิพัฒน์ ลัทธิไทยกุล 55050401 คณะวิทยาศาสตร์
259 นางสาวกฤษณา ทิวรักษา 55050011 คณะวิทยาศาสตร์
260 นางสาวกณิกา ทัพทวี 55020097 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
261 นายปวริศร์ โปสาน 55010737 คณะวิศวกรรมศาสตร์
262 นางสาวมนัญชยา เทพบ ารุง 53011294 คณะวิศวกรรมศาสตร์
263 นายเอกป๎ติ ปานะเจริญ 54030499 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
264 นายสหรัฐ เปีย่มพงษ์สานต์ 55070125 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
265 นางสาวกิติยา จันทร์กระจ่าง 55010097 คณะวิศวกรรมศาสตร์
266 นางสาวนัฐทิชา มีสัตย์ 55051307 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 9



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

267 นายฐานากร แสนเจริญ 55010307 คณะวิศวกรรมศาสตร์
268 นายดาบชน รอดภัย 55010427 คณะวิศวกรรมศาสตร์
269 นางสาวกาญศิริ ศิริมาตย์ 55050571 คณะวิทยาศาสตร์
270 นางสาวระพีวรรณ โรจนศศิพงศ์ 55050430 คณะวิทยาศาสตร์
271 นายสุกฤษฎิ ์นิ่มนวล 55050499 คณะวิทยาศาสตร์
272 นายก าพล ฉายประสาท 55010081 คณะวิศวกรรมศาสตร์
273 นางสาวพิราวรรณ เอี่ยมภูมิ 55050404 คณะวิทยาศาสตร์
274 นายกษิภัท เมธาคุณวุฒิ 55010060 คณะวิศวกรรมศาสตร์
275 นางสาวสุพัตรา คะอะนันท์ 54020331 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
276 นางสาวเบญจมาศ แซ่กี้ 55051119 คณะวิทยาศาสตร์
277 นายวงศธร จันทร์วงทรัพย์ 55011064 คณะวิศวกรรมศาสตร์
278 นายนพดล วิริยา 55010615 คณะวิศวกรรมศาสตร์
279 นางสาวฉัตรกมล อุไชย 55051070 คณะวิทยาศาสตร์
280 นางสาวธนิดา ราชวัตร 55010542 คณะวิศวกรรมศาสตร์
281 นางสาวชุดาภา แดงจะนะ 55050275 คณะวิทยาศาสตร์
282 นางสาวกฤษณา นุชชาติ 55051057 คณะวิทยาศาสตร์
283 นางสาวออรยา จันทร์มณี 55051430 คณะวิทยาศาสตร์
284 นางสาวจาฎุพัจน์ วงศ์เดชงาม 55050235 คณะวิทยาศาสตร์
285 นางสาวอิสราภรณ์ วิรุฬหธาดาพงศ์ 55080139 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
286 นางสาววัลลภา เม้ยขันหมาก 55050800 คณะวิทยาศาสตร์
287 นายก าชัย สุภัทรกุล 55051694 คณะวิทยาศาสตร์
288 นางสาววรรณลักษณ์ หลายประเสริฐ 55050442 คณะวิทยาศาสตร์
289 นายอ าพล จงทวีสุข 55011477 คณะวิศวกรรมศาสตร์
290 นางสาวเบญจมาศ สามทอง 55051121 คณะวิทยาศาสตร์
291 นายเสถียรพงษ์ อภินันท์ธนากร 55050851 คณะวิทยาศาสตร์
292 นางสาววรรณวิภา อุ่นจันที 55051801 คณะวิทยาศาสตร์
293 นางสาวกาญจนา สายพนัส 55050219 คณะวิทยาศาสตร์
294 นางสาวเสาวลักษณ์ อุดมลาภ 55040422 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
295 นางสาววราภรณ์ ไชยชิต 53030159 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
296 นางสาวปิม่ศิริ ปิมแก้ว 55050377 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 10



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

297 นางสาวพิมพ์พยงค์ ค าเขียน 55040162 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
298 นางสาวผัสพร จารุภุมมิก 55040678 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
299 นางสาววรรณวิภา กลุดนิ่ม 55050987 คณะวิทยาศาสตร์
300 นางสาวสิรินารถ เย็นฉ่ า 55040543 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
301 นายธีรพงศ์ เผือกฉุย 54020454 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
302 นางสาวณาตยา แก้วทิม 55040588 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
303 นายจักรพงษ์ ค าจันทร์ 55051463 คณะวิทยาศาสตร์
304 นายพายุ พูลศรี 54050929 คณะวิทยาศาสตร์
305 นายวิโรจน์ พันธุระศรี 52011134 คณะวิศวกรรมศาสตร์
306 นางสาวนุสรา ส้มป่อย 55040113 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
307 นายภูริทัต พรพีรกุล 54011011 คณะวิศวกรรมศาสตร์
308 นายพิเชฐ เลิศกิตติธร 55070082 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
309 นายจักรกฤษณ์ วงษ์ทอง 55040451 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
310 นางสาวรัตติพร โอภาสพงศ์ 54050425 คณะวิทยาศาสตร์
311 นางสาวณภัทร พิมพ์นนท์ 54020341 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
312 นายจุติโชติ หาญวิทยาพันธ์ 53020369 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
313 นายสุทธิเกียรติ หากะวี 55020556 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
314 นายวรวิช วีระวุฒิ 55030340 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
315 นางสาวกชามาส บัวแก้ว 53051139 คณะวิทยาศาสตร์
316 นายพีรพล คงสมใจ 55051143 คณะวิทยาศาสตร์
317 นางสาวอัมญารัตน์ มีชัย 54040295 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
318 นายบดีเอก พงศ์ธนากุล 54040318 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
319 นางสาวสุภาภรณ์ ตางจงราช 53011766 คณะวิศวกรรมศาสตร์
320 นายธนากร คุ้มภัย 55020496 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
321 นางสาวขนิษฐา ยุพากิ่ง 55050888 คณะวิทยาศาสตร์
322 นางสาวอริสา วันโด๊ะ 55040299 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
323 นายสุธิวัฒน์ บรอฮีมี 55050507 คณะวิทยาศาสตร์
324 นางสาวณัฏฐณิชา วงค์แก้ว 55010338 คณะวิศวกรรมศาสตร์
325 นางสาวณัฐธิดา สุ่มทา 55030290 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
326 นางสาวสุนิสา โสอุดร 55051203 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 11



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

327 นายทศพล รัตนพงษ์วิสุทธิ์ 55120016 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการข้อมูล
328 นายณัฐพล แสงศาลา 55050296 คณะวิทยาศาสตร์
329 นางสาวไพลิน พาสมบูรณ์ 55051360 คณะวิทยาศาสตร์
330 นายวัชระ โต๊ะเฮง 54011173 คณะวิศวกรรมศาสตร์
331 นางสาวภาณุมาส พินดวง 54040696 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
332 นางสาวชีวภัทร ปาโมกข์ 55050624 คณะวิทยาศาสตร์
333 นางสาวภิญญดา ดิษยารุ่งคุณ 55050117 คณะวิทยาศาสตร์
334 นายจิตตพนธ์ จิตรมั่น 55050238 คณะวิทยาศาสตร์
335 นางสาวณัฐญาดา ทศชา 55051275 คณะวิทยาศาสตร์
336 นางสาวนภัสวรรณ ชูศรี 55040480 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
337 นางสาวกชกร วิวัฒน์ 55050553 คณะวิทยาศาสตร์
338 นางสาวอาทิตยา สุวรรณวาริช 55030191 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
339 นางสาวมาริษา ตลับเพ็ชร 55040181 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
340 นางสาวอโณทัย รอดหยู 55051032 คณะวิทยาศาสตร์
341 นางสาวสุกฤตา วุฒิธรรมาภรณ์ 54051297 คณะวิทยาศาสตร์
342 นางสาวอรดี กล่ินชื้น 55040428 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
343 นางสาวดารารัตน์ มินบ ารุง 55040728 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
344 นายศิวเสกข์ เติมผลบุญ 54030141 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
345 นางสาวอังคณา ขาวข า 55030271 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
346 นางสาววรรณภา สนจุ้ย 55040201 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
347 นายบุญฤทธิ ์เสมรัมย์ 55051540 คณะวิทยาศาสตร์
348 นายการัณยภาส ไชยขันธ์ 55051453 คณะวิทยาศาสตร์
349 นางสาวปวีณา บุญสนอง 54040409 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
350 นายสัตยา บานบัว 54030471 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
351 นางสาววรวีย์ รัตนวราห 55050989 คณะวิทยาศาสตร์
352 นายมงคล ผูกพันธ์ 55080182 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
353 นายณัฐวุฒิ เถื่อนสาด 55050298 คณะวิทยาศาสตร์
354 นายรัตพล สระทองแย 55051377 คณะวิทยาศาสตร์
355 นางสาวอัญชิสา สุขเกษม 55051857 คณะวิทยาศาสตร์
356 นางสาวกรรณิกา ไกรสุริยวงศ์ 55051687 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 12



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

357 นางสาวกุสุมาลย์ เนินปลอด 54050134 คณะวิทยาศาสตร์
358 นางสาววารี บุญสนอง 54050984 คณะวิทยาศาสตร์
359 นางสาวริศรา เลิศลักษณาพร 55011050 คณะวิศวกรรมศาสตร์
360 นายคุณาพัฒน์ ชีรนรวนิชย์ 55010134 คณะวิศวกรรมศาสตร์
361 นางสาวพิไลพร มูลสาคร 55051776 คณะวิทยาศาสตร์
362 นายอาณัติ มะติมุ 55051219 คณะวิทยาศาสตร์
363 นายหฤทธิ ์พรหมรักษา 55011382 คณะวิศวกรรมศาสตร์
364 นายวสันต์ อันภักดี 55011117 คณะวิศวกรรมศาสตร์
365 นางสาวสุมิตรา ฮอหมัด 55051842 คณะวิทยาศาสตร์
366 นางสาวปีย์วรา ชูศรี 55040498 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
367 นายณัฐพล น้อยวิจิตต์ 55020482 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
368 นายธนกร เหล่าโรจน์ภิญโญ 53080020 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
369 นางสาวสุพรรณิกา บุญยะวันตัง 54050784 คณะวิทยาศาสตร์
370 นางสาวพิชญ์สินี สาระพันธุ์ 55051138 คณะวิทยาศาสตร์
371 นางสาวชลดา เกิดคุ้ม 55070027 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
372 นายอาณัติ น้อยแดง 55051044 คณะวิทยาศาสตร์
373 นายอนุลักษณ์ ศรีวรรณะ 55040287 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
374 เด็กชายวัชรพล ยงเพชร 55051166 คณะวิทยาศาสตร์
375 นายศตกร หอมขจร 55011184 คณะวิศวกรรมศาสตร์
376 นายณัฐพงษ์ จันทร์หอม 55010372 คณะวิศวกรรมศาสตร์
377 นางสาวจิรัชยา เสือสุด 55010176 คณะวิศวกรรมศาสตร์
378 นางสาวกัณตีมา วาริพันธน์ 55050569 คณะวิทยาศาสตร์
379 นางสาวณัชชา จินตนเสฐียร 55050283 คณะวิทยาศาสตร์
380 นางสาวณัฐนันท์ ทรงศรี 55051089 คณะวิทยาศาสตร์
381 นายณัฐเกียรติ เชียงคอน 55010354 คณะวิศวกรรมศาสตร์
382 นางสาวปรนันท์ ปาริชาตวุฒิกุล 55050720 คณะวิทยาศาสตร์
383 นางสาวอภิญญา เลิศทวีเดช 55050862 คณะวิทยาศาสตร์
384 นางสาวปิยพร ปูคะธรรม 55010770 คณะวิศวกรรมศาสตร์
385 นายรังสรรค์ สมบูรณ์พันธ์ 55011027 คณะวิศวกรรมศาสตร์
386 นายฉัตรวีร์ นิรันดร์วงศ์วาน 55010210 คณะวิศวกรรมศาสตร์

กยศ.สจล. 13



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

387 นางสาวลลิตตา โสภารัตนานันท์ 55011061 คณะวิศวกรรมศาสตร์
388 นายวรุตม์ คงเมือง 55051605 คณะวิทยาศาสตร์
389 นางสาวณัฐริกา อธิษฐานรัตน์ 55051277 คณะวิทยาศาสตร์
390 นายธิติพงษ์ สุหัตถาพร 55010572 คณะวิศวกรรมศาสตร์
391 นางสาวกรณัฐ สถานุวัติ 55050562 คณะวิทยาศาสตร์
392 นางสาวธนวรรณ กล่ินจุบัน 55051740 คณะวิทยาศาสตร์
393 นายทศพล บินรวดเร็ว 55050668 คณะวิทยาศาสตร์
394 นายศิลปกร อุ่นจิตต์ 55030458 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
395 นางสาวอุราวรรณ สุขดี 55050193 คณะวิทยาศาสตร์
396 นายพีระพล กุลธรรมโยธิน 55010883 คณะวิศวกรรมศาสตร์
397 นายนราธิป เลิศวงศ์อุดมพร 53010803 คณะวิศวกรรมศาสตร์
398 นางสาวเพชรรัตน์ บึงราษฎร์ 55040165 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
399 นางสาวพาณิภัค วารุณศาสตร์ 55051349 คณะวิทยาศาสตร์
400 นางสาวสาวรี พารามนต์ 55051191 คณะวิทยาศาสตร์
401 นางสาวสุภทรา อยู่คง 55050510 คณะวิทยาศาสตร์
402 นายจิรายุ มูลศาลา 55051251 คณะวิทยาศาสตร์
403 นางสาวภัทรจิรา ฮุยจง 55040386 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
404 นางสาวกมลพรรณ ลือชา 55040321 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
405 นายอรัญ สุขสอน 55030484 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
406 นางสาวเจนจิรา อรทัยวัฒนากุล 55051069 คณะวิทยาศาสตร์
407 นายรัฐศักด์ิ เหลืองกานนท์ 55051594 คณะวิทยาศาสตร์
408 นางสาวณัฐชา เมฆลอย 55051727 คณะวิทยาศาสตร์
409 นางสาวจุฑารัตน์ ศรีเนตร 55040456 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
410 นางสาวระพีพรรณ ทองปลิว 55050980 คณะวิทยาศาสตร์
411 นายวัฒนา พิพิธนิพนธ์ 55011127 คณะวิศวกรรมศาสตร์
412 นายเก็จ ศิริขันธ์ 55051698 คณะวิทยาศาสตร์
413 นางสาวไพรินทร์ ล้ีสกุล 55050756 คณะวิทยาศาสตร์
414 นายณพสิทธิ ์โชติวนิช 55051723 คณะวิทยาศาสตร์
415 นางสาวธิดารัตน์ โสภารัตน์ 55050685 คณะวิทยาศาสตร์
416 นางสาวนวพร รังสฤษฎ์วุฒิกุล 55080167 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

กยศ.สจล. 14



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

417 นายสรณ์สิริ ศรีโมรา 55051185 คณะวิทยาศาสตร์
418 นางสาวพรชนก เต้ียบัวแก้ว 55040603 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
419 นางสาวศิรประภา ศรีจันทร์ 55020544 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
420 นายธนภาค พีรญาประภา 55010507 คณะวิศวกรรมศาสตร์
421 นางสาวณัฐชา มารุมาศ 55050051 คณะวิทยาศาสตร์
422 นางสาวภัทราภรณ์ บุญเรือง 55050113 คณะวิทยาศาสตร์
423 นางสาวทรงพร ทรงมณี 55050307 คณะวิทยาศาสตร์
424 นายเจตนิพัทธ์ สิริรุ่งตระกูล 55020014 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
425 นายชัยพร ชุ่มสด 55040724 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
426 นายปฏิญญา รังษีพลาสวัสด์ิ 53010898 คณะวิศวกรรมศาสตร์
427 นางสาวรัตนาภรณ์ คล้ายสอน 55030334 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
428 นางสาวอรอนงค์ อ่อนสกุล 54050109 คณะวิทยาศาสตร์
429 นางสาววิชญาพร บูห่าด 55080193 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
430 นายณัฐพล บานเย็นงาม 55050294 คณะวิทยาศาสตร์
431 นางสาวลลิตา สุระมรรคา 55051798 คณะวิทยาศาสตร์
432 นางสาวรุจี ตรีวุธ 55040619 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
433 นายนริศร นพคุณ 53050651 คณะวิทยาศาสตร์
434 นายสัญชัย คงเทียบ 55040413 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
435 นางสาววิริยา บุตรสาลี 54040706 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
436 นางสาวจิตติวรรณ สัตยาภักดีวงศ์ 53050012 คณะวิทยาศาสตร์
437 นางสาวสุภัทรา พรหมสุรักษ์ 54011418 คณะวิศวกรรมศาสตร์
438 นางสาวสุภาพร แกล้วกล้า 55040269 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
439 นายอานนท์ ศรีแม้นม่วง 55040308 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
440 นายสหัสชัย สิงคลี 54050295 คณะวิทยาศาสตร์
441 นายชนกพล เลิศวงศ์อุดมพร 54010259 คณะวิศวกรรมศาสตร์
442 นางสาวมาริสา คงเอื้อสิริกุล 54011030 คณะวิศวกรรมศาสตร์
443 นางสาวบรรพวรรณ พลชนะ 53040644 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
444 นายปวีณ ทศพิทักษ์กุล 55051547 คณะวิทยาศาสตร์
445 นางสาวจิระนาถ เบ้าวรรณ 54040247 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
446 นายพงษ์ศักด์ิ อยู่คง 55040136 คณะเทคโนโลยีการเกษตร

กยศ.สจล. 15



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

447 นายสรรสร้าง ไทยดี 55020552 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
448 นายกานต์ ครูศรี 54010097 คณะวิศวกรรมศาสตร์
449 นายกิตติวัฒน์ ศรีพัทธี 55020463 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
450 นายอดิศร ปุญญนพรัตน์ 55040285 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
451 นายกฤตชัย แหละเหล่าปราชญ์ 53010038 คณะวิศวกรรมศาสตร์
452 นายสุธญา แสงศรีอานุภาพ 54040288 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
453 นายพันธกานต์ การินทร์ 54030427 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
454 นายเศรษฐพงศ์ คนผิวเลิศ 54011306 คณะวิศวกรรมศาสตร์
455 นายวุฒิพงษ์ ปิน่วิเศษ 54040335 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
456 นางสาวสุธิชา โพธิเ์นย 54040348 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
457 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่คู 53051339 คณะวิทยาศาสตร์
458 นางสาววิภาวี จามมาลา 55040220 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
459 นางสาวภณิตา ภิญโญภาพ 55010906 คณะวิศวกรรมศาสตร์
460 นางสาวปณิดา คงใจมั่น 55050359 คณะวิทยาศาสตร์
461 นายวรกฤต มีศรี 55011071 คณะวิศวกรรมศาสตร์
462 นางสาวชนิศา เรืองประสม 55030284 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
463 นายวงศกร ปรากฏสยาม 55011063 คณะวิศวกรรมศาสตร์
464 นายอนวัช เอี่ยมข า 55020569 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
465 นางสาวบุญญนิตย์ นิรันดร์ 54050710 คณะวิทยาศาสตร์
466 นางสาวนันท์สินี กันต๊ะมา 54030271 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
467 นางสาวมาริสา สมานมิตร 55040182 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
468 นายปิยะพฤกษ์ จักรวาลทรัพย์ 55051553 คณะวิทยาศาสตร์
469 นางสาวหนึ่งสตรี บุญเซ่ง 54011450 คณะวิศวกรรมศาสตร์
470 นายสุรัตน์ จันทร์ชื่น 55070134 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
471 นายภานุวัฒน์ แซ่กั่ว 54010995 คณะวิศวกรรมศาสตร์
472 นางสาวจีราวรรณ เจียมใจ 55050250 คณะวิทยาศาสตร์
473 นายพิชญพงศ์ ศรีสวัสด์ิ 55010854 คณะวิศวกรรมศาสตร์
474 นางสาวอัญชัญ ฉันทวรลักษณ์ 55011454 คณะวิศวกรรมศาสตร์
475 นางสาวชนินาถ พลวิชัย 55030283 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
476 นางสาวกุสุมา อุมารี 55051697 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 16



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

477 นางสาวสุธินันท์ สมศรี 55080135 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
478 นางสาวเพชรนภา นิยม 55040612 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
479 นางสาวปฐมเกษม์ บุญมา 54050907 คณะวิทยาศาสตร์
480 นางสาวขัตติยา ด ารงค์ชัย 54080084 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
481 นายสหัสนัยน์ ไพสานต์ 53050897 คณะวิทยาศาสตร์
482 นายอภิณัฐส์ ยกย่อง 55030186 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
483 นางสาวเบญจวรรณ อยู่นุช 54050038 คณะวิทยาศาสตร์
484 นางสาวณัฐธยาน์ สุขกร 55110019 วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
485 นางสาววศินี ปุจฉาการ 55070105 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
486 นายธนากร ศรีเคลือบ 55050065 คณะวิทยาศาสตร์
487 นางสาวเก๋ วิเศษหมื่น 53040350 คณะเทคโนโลยีการเกษตร
488 นายอัครพันธ์ จันทโร 55011450 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
489 นายกฤษฎิ ์สอนดี 55051056 คณะวิทยาศาสตร์
490 นางสาวจินดาพร ประเสริฐศรี 53051336 คณะวิทยาศาสตร์
491 นายรมย์กรณ์ มาลี 55020291 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
492 นายพงศกร เจริญประเสริฐกุล 53011018 คณะวิศวกรรมศาสตร์
493 นางสาวเขมิกา ธาปิยานนท์ 55080076 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
494 นายกฤษณุ สุขดี 55051232 คณะวิทยาศาสตร์
495 นางสาววรรณวิษา ศรีอยู่พุม่ 55051159 คณะวิทยาศาสตร์
496 นางสาวนราภรณ์ บุญเทพ 55051751 คณะวิทยาศาสตร์
497 นางสาวรินทร์ลภัส สิริพันธ์ชาติ 55050784 คณะวิทยาศาสตร์
498 นางสาวกุลจิรา เปียผล 55050579 คณะวิทยาศาสตร์
499 นางสาวกนกวรรณ สุขพงษ์ 55050006 คณะวิทยาศาสตร์
500 นายอานนท์ วัฒนะ 55050541 คณะวิทยาศาสตร์
501 นางสาวนิชา สิทธิชัย 55030156 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
502 นายอานันท์ นฤพันธาวาทย์ 55030360 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
503 นางสาวกมลชนก ศรีศุภสันต์ 54020002 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
504 นางสาวเขมรินทร์ วรณฤทธิอ์นัน 55051064 คณะวิทยาศาสตร์
505 นางสาวธนัญญา จุ้ยชุ่ม 53020332 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
506 นางสาวจิรนันท์ เจริญพันธ์ 55051469 คณะวิทยาศาสตร์

กยศ.สจล. 17



กลุ่ม ๒  กลุ่มวิทยาศาสตร์ (กลุ่ม ๒-๖)  ได้แก่ สาขาวิชาอื่นในสถาบัน ยกเว้นสาขาวิชาในกลุ่ม ๑

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา คณะ/ประเภทวิชา

507 นายพิสิทธิ ์นาทิพย์ 53020342 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
508 นางสาววรงค์พร ชื่นแช่ม 52020148 คณะสถาป๎ตยกรรมศาสตร์
509 นางสาวฉวีวรรณ เลิศศรี 53010261 คณะวิศวกรรมศาสตร์

หมายเหตุ ๑. ในการได้รับสิทธิก์ู้ยืมเงินให้เป็นไปตามนโยบายของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา(กยศ.)ตามล าดับ 
จ านวนและวงเงินจัดสรรของสถาบัน 
๒. ขอให้ผู้มีสิทธิก์ู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษา (กยศ.)รายใหม่ เข้ารายงานตัวเพือ่ยืนยันสิทธิ์
การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพือ่การศึกษาพร้อมรับการปฐมนิเทศในวันเสาร์ที ่๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา  ๐๙.๐๐ น.   ณ  หอประชุมใหญ่สถาบัน  โดยให้น าส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของตนเอง
จ านวน ๑ ฉบับ มาด้วย    หากไม่มารายงานตัว ตามวันและเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ ์

กยศ.สจล. 18


