
ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

1 นางสาว กัญญาณัฐ คูณค ้า   คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

2 นางสาว คนธวรรณ                                           ชุณหพันธ์ คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

3 นางสาว ฐิตาภา                                            ภูผินผา                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

4 นางสาว ณิชารีย ์                                         ศรีเจริญ                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

5 นางสาว ธนัยธร                                            โตพันธานนท์                                       คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

6 นางสาว ปิยะพร                                            พุทธรักษ์                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

7 นางสาว พิชามญช์                                          วงษ์ไทย                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

8 นางสาว พุธติา                                            แก้วสุขสมบัติ                                     คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

9 นางสาว วศัยาภรณ์                                         ธนากมลรักษ์                                       คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

10 นางสาว ศิริสุชาดา                                        พรมนาม                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

11 นางสาว สุภัคกานต์                                        มาลาแสง                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์

12 นางสาว กิตต์ิธญัญา                                       สวาสด์ิพล                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

13 นางสาว ฉลองขวญั                                          ศิริพิน                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

14 นาย ณัฐพงศ์                                           วรพจน์                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

15 นางสาว ธนภรณ์                                            สัตยจ์ีน                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

16 นาย ธนวฒัน์                                           จันทร์ทร                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

17 นางสาว ธดิาพร                                            ชุม่เสนา                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

18 นางสาว มินตรา                                            แยม้พี                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

19 นางสาว สุภาวดี                                           เกิดบัวทอง                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

20 นางสาว หัทยา                                             ยีสุ่่นแก้ว                                       คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

21 นางสาว อาทิตติยา                                         พึง่พงษ์                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาเคมีการเกษตร

22 นางสาว กมลชนก                                            วงค์เพ็ญ                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

23 นางสาว กมลวรรณ                                           ปึงเจริญ                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

24 นางสาว กมลวรรณ                                           สีฉาย                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

25 นางสาว กรกนก                                             สันธ ิ                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

26 นาย กฤตเมธ                                            เลิศโตมรสกุล                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

27 นางสาว กัตติกมาส                                         ทองค้า                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

28 นาย กิตติธาดา                                         นาแหลม                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

29 นางสาว จรรยา                                             สุทัศษา                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

30 นางสาว จารุกัญญ์                                         เอีย่มสุวรรณ                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

31 นางสาว จารุพร                                            เพชรสงค์                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

32 นาย จิณณวตัร                                          เสกสรรสุคติกุล                                    คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

33 นางสาว จิรนันท์                                          พงษ์แต้                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

34 นางสาว ชนาภา                                             แก้วธรรมานุกูล                                    คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

35 นาย ชลเชฏฐ์                                           แพทยห์งส์เพชร                                     คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

36 นางสาว ชุดา                                              บุญสังวาลย ์                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

37 นาย ณฐพงศ์                                            สุนทรไตรทิพย ์                                    คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

38 นางสาว ณัฏฐภรณ์                                          ไทยปิน่ณรงค์                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

39 นางสาว ณัฐชมน                                            วนิิจสกุลไทย                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559
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40 นางสาว ณัฐพร                                             อุไรวงค์                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

41 นางสาว ณัฐวดี                                            พยงุแสนกุล                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

42 นางสาว ดวงฤทัย                                           กิง่ศร                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

43 นางสาว ดารณี                                             ดานุวงษ์                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

44 นางสาว ทัตติยา                                           มีสนม                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

45 นางสาว ทิพยม์ณี                                          มีจิตร                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

46 นาย ธนกร                                              สุกแก้วณรงค์                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

47 นาย ธนกร                                              พรมโคตรค้า                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

48 นางสาว ธนัชภรณ์                                          ธเนศราภา                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

49 นาย ธนิสร                                             ทับผึ ง                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

50 นาย ธรณ์ธนัย ์                                        อุณหะโชติ                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

51 นางสาว ธญัญ์นรี                                          เจริญภิญญาพัฒน์                                   คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

52 นางสาว ธญัญมาศ                                           ไทยฤทธิ ์                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

53 นางสาว ธนัยธร                                            กึง่สอาด                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

54 นาย ธติิพงศ์                                          หงษ์สุวงศ์                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

55 นาย ธรีเมธ                                            ทรัพยม์าก                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

56 นางสาว นนทิรา                                            กล้าวกิยก์รรม                                     คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

57 นางสาว นัชรียา                                           กาญจนโรมนต์                                       คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

58 นางสาว นัฐรียา                                           บุญเยอืง                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

59 นางสาว นันทรัตน์                                         ไชยรัตน์                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

60 นางสาว นิศารัตน์                                         อยูส่บาย                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

61 นางสาว นุศรา                                             จันทรัตน์                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

62 นาย ปฏิพัทธ ์                                         กล่ันมัน่                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

63 นาย ปฏิภาณ                                            มูลมี                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

64 นางสาว ปดิวรดา                                           อนันตศิริ                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

65 นางสาว ปนัดดา                                            ปัดสุวรรณ                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

66 นาย ปัถย ์                                            อบแพทย ์                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

67 นาย ปารเมศ                                            ตันสกุล                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

68 นางสาว ปิณฑิรา                                           แจ่มแจ้ง                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

69 นาย ปิติภัทร                                          กัณฑาทู ้                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

70 นางสาว ปิยะมาศ                                           ค้าเหมา                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

71 นาย พงศธร                                             โชติวรีะกุล                                       คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

72 นาย พงศ์ปรีดา                                         กิง่วฒันกุล                                       คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

73 นางสาว พนัชกร                                            บัวกลม                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

74 นาย พรชัย                                             ปานไกร                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

75 นาย พรเทพ                                             พุฒแก้ว                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

76 นางสาว พรนภา                                             คงด่ัน                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

77 นางสาว พรไพลิน                                           ไคร้ชม                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

78 นางสาว พรรณนิภา                                          นาบุตร                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร
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79 นางสาว พรรษชล                                            ฤทธมิา                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

80 นาย พศิน                                              จิตรชม                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

81 นางสาว พัชราพร                                           จันทร์ประดิษฐ์                                    คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

82 นางสาว พัทธธ์รีา                                         ใจเร็ว                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

83 นางสาว พัสว ี                                            สามงามทอง                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

84 นางสาว ภัทรียา                                           ศรสุราษฎร์                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

85 นาย ภาณุวฒัน์                                         ฉิมพาลี                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

86 นางสาว ภาพิช                                             โพธิน์ิล                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

87 นางสาว ภูรีตา                                            หอมศักด์ิมงคล                                     คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

88 นางสาว มนัญยา                                            บุญธนาธรัิตน์                                     คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

89 นางสาว มานิตา                                            ทวกีารไถ                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

90 นางสาว โยษิตา                                            จันทะวงษ์                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

91 นางสาว รัชนี                                             จันทรมณี                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

92 นางสาว รัตนาภรณ์                                         ทิศาวงศ์                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

93 นางสาว วริษา                                             ศรีโสภา                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

94 นางสาว วารุณี                                            ทรัพยสิ์ทธพิร                                     คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

95 นางสาว วชิุนันท์                                         บุญมาก                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

96 นางสาว วริญา                                             สมอาษา                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

97 นาย วฒิุพล                                            ปฐมวฒันานุรักษ์                                   คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

98 นางสาว ศรัญยา                                            บุราญ                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

99 นางสาว ศศิธร                                             รูปพรม                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

100 นาย ศิริกุล                                           มิว                                               คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

101 นาย ศิริชัย                                           เกิดแก้ว                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

102 นาย ศิวกร                                             โชครัศมีหิรัญ                                     คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

103 นางสาว ศุภนิดา                                           จิรธนาวฒิุ                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

104 นางสาว สุมินตรา                                          บินทะจร                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

105 นางสาว สุรีรัตน์                                         พิมใจ                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

106 นาย สุลต่าน                                           กิจกุล                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

107 นางสาว สุวรรณนิกา                                        ธญัญาวฒันา                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

108 นาย เสกสรร                                            กลัดหงิม                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

109 นางสาว อภิชญา                                            ชัยมงคล                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

110 นาย อภิเดช                                            เอมเอีย่ม                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

111 นางสาว อรพรรณ                                            อบเชย                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

112 นาย อรรจน์ปกรณ์                                       วจิิตรพันธ์ุ                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

113 นางสาว อุมาพร                                            แช่มเจริญ                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

114 นาย เอกลักษณ์                                         รักเดช                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร

115 นาย กิตติศักด์ิ                                       ค้าเลิศ                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

116 นางสาว จิตติพิมพ์                                        เพชรกิง่                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

117 นาย ชินภัสสร์                                         ค้านนท์                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน
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118 นาย ณัชพล                                             มหายศนันท์                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

119 นางสาว ณัฏฐณิชา                                          จงพ่วง                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

120 นางสาว ปริญดา                                            คงด้า                                              คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

121 นาย พงศ์วชิญ์                                         บุรพกุศลศรี                                       คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

122 นาย พิชญ                                              กาญจนาลัย                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

123 นางสาว ภาวณีิ                                            ปานเปีย                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

124 นางสาว ศุทธนิี                                           คงแก้ว                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

125 นางสาว อธชิา                                             ศรีจุย้                                           คณะเกษตร  สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน

126 นางสาว จนัสธา                                            สกุลวงษ์                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

127 นางสาว นันท์นภัส                                         พิพรรธน์ดิษกุล                                    คณะเกษตร  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

128 นางสาว นุชสิรี                                           แสนค้า                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

129 นางสาว พลอยไพลิน                                         พลเยีย่ม                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

130 นางสาว ภัทราภรณ์                                         สมสมัย                                            คณะเกษตร  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

131 นางสาว ภาณิศา                                            สกุลเวยีงกาญจน์                                   คณะเกษตร  สาขาวชิาอาหารและโภชนาการ

132 นาย ลัทธพล                                            เหมือนตา                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์

133 นาย กันตภณ                                            อุน่เรือน                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

134 นางสาว จิตตพร                                            ชัยดี                                             คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

135 นางสาว จินต์จุฑา                                         นาคประดิษฐ์                                       คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

136 นางสาว จุฬาลักษณ์                                        จรลีชาญชัย                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

137 นางสาว ชนาพร                                             พระสนชุม่                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

138 นางสาว ธนพร                                              มณฑาประเสริฐ                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

139 นางสาว ธนัชพร                                            จิตต์กลับ                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

140 นาย นพเก้า                                            เพชรสังข์                                         คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

141 นางสาว ปภาว ี                                            อินทร์สุวรรณ์                                     คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

142 นาย ปานเพชร                                           กระจ่างพัฒน์วงษ์                                  คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

143 นางสาว ภัทราวรีย ์                                       อุดมบริภัณฑ์                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

144 นาย วรพล                                              ขันติพร้อมผล                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

145 นาย วรรธนัญ                                           รังสิยาวรานนท์                                    คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

146 นางสาว วชัรารินทร์                                       ไตรสุวรรณแสง                                      คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

147 นางสาว ศิริพร                                            สิทธรัิตน์                                        คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

148 นางสาว สิตานัน                                           เสริมสวสัด์ิศรี                                   คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม

149 นางสาว อังคาร                                            ชุมละออง                                          คณะเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
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1 นางสาว กชกร                                              อินทภาระ                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

2 นาย กนธ ี                                             วณิชเวทิน                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

3 นางสาว กมลชนก                                            ศรีพันธบุตร                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

4 นาย กฤตย ์                                            เทียนชัยโรจน์                                     คณะประมง  สาขาวชิาประมง

5 นาย กฤษนันท์                                          นันทวจิารณ์                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

6 นาย ก้องภพ                                            ไพช้านาญ                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

7 นางสาว กัญจน์ชญา                                         กีเ่จริญ                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

8 นางสาว กัญญนัฐชน์                                        ดุสิตกุล                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

9 นางสาว กัญญาณัฐ                                          สุดจิตร์                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

10 นางสาว กัณฐิกา                                           ทองมี                                             คณะประมง  สาขาวชิาประมง

11 นาย กาจพล                                             กุมุทจุไร                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

12 นาย กิตติพศ                                           ธนาภิวฒันกุล                                      คณะประมง  สาขาวชิาประมง

13 นางสาว กุลจิรา                                           ทองปัญญนพ                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

14 นางสาว กุลธดิา                                           หนูเขียว                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

15 นาย เกียรติชัย                                        จันหา                                             คณะประมง  สาขาวชิาประมง

16 นางสาว คริษฐา                                            สินสมบัติ                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

17 นางสาว จิตาภา                                            รัฐกาย                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

18 นาย จิรเดช                                            พูลทรัพย ์                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

19 นาย ชนชนม์                                            เหมทานนท์                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

20 นางสาว ชนัญญา                                            พวงระยา้                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

21 นางสาว ชนินาถ                                            พวงอุบล                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

22 นางสาว ชเนตตี                                            สรรพอาสา                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

23 นางสาว ชลธรีา                                            บุญจุบัน                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

24 นางสาว ชลิลฎา                                            แก้วทอง                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

25 นางสาว ชุตินันท์                                         จ้าเนียรบุญ                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

26 นางสาว ชุลีพร                                            ต่ายจันทร์                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

27 นาย เชาวดล                                            พุทธพรทิพย ์                                      คณะประมง  สาขาวชิาประมง

28 นางสาว ซาเนียฮ์                                          บุรี                                              คณะประมง  สาขาวชิาประมง

29 นาย ณพงศ์                                             ปัทมานนท์                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

30 นาย ณพล                                               ทองพราว                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

31 นางสาว ณภัทร                                             ศิริคงสุวรรณ                                      คณะประมง  สาขาวชิาประมง

32 นางสาว ณัชชา                                             บุญญะประทีป                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

33 นางสาว ณัฐชยา                                            มีศุข                                             คณะประมง  สาขาวชิาประมง

34 นางสาว ณัฐติกาต์                                         ตั งรัชไพบูลย ์                                   คณะประมง  สาขาวชิาประมง

35 นาย ณัฐธนัน                                           แช่มสะอาด                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

36 นางสาว ณัฐนพพร                                           โพธิไ์ทย                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

37 นางสาว ดรัลพร                                            สุรินธรรม                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

38 นางสาว ดรุณี                                             แดงจ้อย                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

39 นางสาว ดวงกมล                                            บุญสุข                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง
Page 5 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นาย ต้นสกุล                                           ลี สกุลปราณ                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

41 นาย ธนกฤต                                             มนูจันทรัถ                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

42 นาย ธนเดช                                             วณิชวรสกุล                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

43 นาย ธนพล                                              ชืน่ชู                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

44 นาย ธนราชันย ์                                        ข้าเจริญ                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

45 นาย ธนวฒัน์                                           ปานศรีแก้ว                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

46 นาย ธเนศ                                              เกตุแก้ว                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

47 นางสาว ธญัญาพร                                           พรมผัน                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

48 นาย ธริีนทร์                                          วงษ์รัตน์                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

49 นางสาว นภสร                                              ภาคศิริ                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

50 นางสาว นภสร                                              ห้อธวิงค์                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

51 นางสาว นภาพรรณ                                           สมาแอ                                             คณะประมง  สาขาวชิาประมง

52 นางสาว นริศรา                                            คล้ายสายธารา                                      คณะประมง  สาขาวชิาประมง

53 นางสาว นริศรา                                            อยูส่วสัด์ิ                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

54 นางสาว นลินี                                             รักวงศ์                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

55 นางสาว นวพัชร์                                           สังข์จีน                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

56 นาย นวภัทร์                                           วงษ์สุวรรณ                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

57 นางสาว นันทชพร                                           ชืน่ธรรมรักษ์                                     คณะประมง  สาขาวชิาประมง

58 นางสาว นารีรัตน์                                         พันธุเ์ล็ก                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

59 นางสาว นิรชา                                             หอมทอง                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

60 นางสาว เนตรชนก                                           เทียนเครือ                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

61 นางสาว ปฐมวรรณ                                           พูลเกิด                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

62 นางสาว ปรางทิพย ์                                        เร่ียวแรงบุญญา                                    คณะประมง  สาขาวชิาประมง

63 นาย ปรานต์                                            ศิริพงศ์วฒันา                                     คณะประมง  สาขาวชิาประมง

64 นางสาว ปริญา                                             จิตรอักษร                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

65 นางสาว ปริยากร                                           มณฑนวศิิษฏ์                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

66 นางสาว ปรียานันท์                                        สีค้า                                              คณะประมง  สาขาวชิาประมง

67 นางสาว ปวณีนุช                                           จันทรมณี                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

68 นางสาว ปาริตา                                            บุตตัสสะ                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

69 นาย พงศ์ศรุต                                          วมิลศิริ                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

70 นางสาว พชิรญาณ์                                          พระยาลอ                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

71 นาย พิชญ์กานต์                                        เหล่ือมศรี                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

72 นางสาว พิชญ์สินี                                         นิยมสมิต                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

73 นาย พิทยา                                             พารุ่ง                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

74 นาย พิพัฒน์                                           สุขสวสัด์ิ                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

75 นางสาว พิมผกา                                            พิสิฐกานต์กุล                                     คณะประมง  สาขาวชิาประมง

76 นางสาว เพชรภู                                            อธกิิจรุ่งเรือง                                   คณะประมง  สาขาวชิาประมง

77 นางสาว เพ็ญพิชชา                                         เหนือสุข                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

78 นางสาว แพรวา                                             คงมีผล                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ
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79 นางสาว ภรจิรา                                            ไพบูลยก์ุลกร                                      คณะประมง  สาขาวชิาประมง

80 นางสาว ภวษิยพ์ร                                          ดาโอภา                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

81 นาย ภัคธร                                             บุญญพันธุ ์                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

82 นางสาว ภาวณีิ                                            ส้าเริง                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

83 นางสาว มุทิตา                                            แซ่เล่า                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

84 นางสาว รักษมารินทร์                                      เปรมสิริรัชต์                                     คณะประมง  สาขาวชิาประมง

85 นางสาว รังสิมา                                           พร้อมปัจจุ                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

86 นางสาว รัตนากร                                           บูรณวนิช                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

87 นางสาว ลภัสรดา                                           เสนานุรักษ์                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

88 นางสาว วชิราภรณ์                                         สุมาลี                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

89 นางสาว วณิชชา                                            จันทร์ทอง                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

90 นาย วรนน                                              ทิพวรวมิล                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

91 นาย วรพจน์                                            จันทร์ชืน่                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

92 นางสาว วราภรณ์                                           สุวชิากร                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

93 นางสาว วริศษา                                            บ้ารุง                                             คณะประมง  สาขาวชิาประมง

94 นาย วสุธา                                             แก้วก่า                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

95 นางสาว วกิาว ี                                           เนียมจันทร์                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

96 นาย วธิวนิท์                                          ศรีนวล                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

97 นาย วรุิฬห์                                           สมศรี                                             คณะประมง  สาขาวชิาประมง

98 นาย วรีชิต                                            แก้วกาญจนเศรษฐ์                                   คณะประมง  สาขาวชิาประมง

99 นาย วรีภัทร                                           ปิยะพันธ ์                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

100 นาย ศรรักษ์                                           แซ่ลิ ม                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

101 นาย ศลิษฏ์                                            สุชาติ                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

102 นางสาว ศศินา                                             หนูเนตร                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

103 นางสาว ศิรดาญ์                                           แผ่นเงิน                                          คณะประมง  สาขาวชิาประมง

104 นางสาว ศิรพร                                             ชูวงศ์วาลย ์                                      คณะประมง  สาขาวชิาประมง

105 นางสาว ศิริรัตน์                                         จันทร์รัตน์                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

106 นางสาว ศิริวรรณ                                          อรุณประสิทธกิุล                                   คณะประมง  สาขาวชิาประมง

107 นาย ศุภกร                                             จันทร์พุฒ                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

108 นาย ศุภกร                                             รักษ์ธญัการ                                       คณะประมง  สาขาวชิาประมง

109 นางสาว ศุภสุตา                                           เพียรสกุล                                         คณะประมง  สาขาวชิาประมง

110 นางสาว สกุลตลักขณ์                                       เสนสายสกุล                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

111 นางสาว สาธติา                                            รังษีธรรมปัญญา                                    คณะประมง  สาขาวชิาประมง

112 นางสาว สุกัญญา                                           เสาองค์                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

113 นาย สุธน                                              แสงพุม่                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

114 นางสาว สุพิชชา                                           ดันนอก                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

115 นางสาว สุภาวดี                                           ยอีาร์                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

116 นางสาว สุภาวดี                                           สุดศรี                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

117 นางสาว อชิรญา                                            ข้าเหล็ง                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นางสาว อภิสรา                                            ครรชนะอรรถ                                        คณะประมง  สาขาวชิาประมง

119 นาย อภิสิทธิ ์                                        แซ่อึ ง                                           คณะประมง  สาขาวชิาประมง

120 นาย อภิสิทธิ ์                                        ถนัดรบ                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

121 นางสาว อรรัมภา                                           ใจค้า                                              คณะประมง  สาขาวชิาประมง

122 นาย เอนก                                              นามลาด                                            คณะประมง  สาขาวชิาประมง

123 นางสาว จิราภรณ์                                          สังข์เกิด                                         คณะประมง  สาขาวชิาการจัดการประมง
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นางสาว กนกพร                                             เก่งสาริการ                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

2 นางสาว กนกวรรณ                                           แก่นสูงเนิน                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

3 นางสาว กนกวรรณ                                           เพ็ชรสีงาม                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

4 นางสาว กมลชนก                                            ยงัสุข                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

5 นาย กรกฎ                                              สุขฤกษ์                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

6 นาย กฤตภัทร์                                          สวาสด์ินา                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

7 นาย กฤษฎา                                             จิตรแก้ว                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

8 นางสาว กฤษฎาพร                                           ศรีเสน                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

9 นางสาว กิง่แก้ว                                          คุณวนัดี                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

10 นาย กิติพันธ ์                                        ชูศรีม่วง                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

11 นางสาว เกวรีย ์                                          ดุลนกิจ                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

12 นาย ไกรเลิศ                                           ข่ายแก้ว                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

13 นาย คมชาญ                                             จูท้ิน่                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

14 นางสาว จริยาวดี                                          ทวยชน                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

15 นาย จักรพงศ์                                          อินทร์น้อย                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

16 นางสาว จันทร์จิรา                                        เดชรักษา                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

17 นางสาว จันทรัตน์                                         สมคะเน                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

18 นางสาว จินต์จุทา                                         โสภา                                              คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

19 นาย จิรวฒัน์                                          ยิง่ดี                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

20 นางสาว จิราพร                                            ทองเปรม                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

21 นางสาว จุฑามาศ                                           นิระโส                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

22 นางสาว จุทาทิพย ์                                        สิงห์ค้ากุล                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

23 นางสาว จุฬารัตน์                                         อามาตยท์ัศน์                                      คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

24 นาย ฉัตรชัย                                           กันกา                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

25 นาย ฉัตรชัย                                           สมเทีย่ง                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

26 นางสาว ชญานุตม์                                          อมรสุรศิริ                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

27 นางสาว ชนิกานต์                                          อินทร์เรือน                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

28 นาย ชนุตม์                                            อ่อนทอง                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

29 นาย ชยานันต์                                          สาก้า                                              คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

30 นางสาว ชลดา                                              กองอะรินทร์                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

31 นางสาว ชุติมา                                            อภัยนอก                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

32 นางสาว โชติรส                                            หาญสุริย ์                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

33 นางสาว ฏิมาพร                                            จันทร์ชู                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

34 นาย ฐนพงศ์                                            รักษาพล                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

35 นาย ณ รัญชน์                                          พิมพ์รอด                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

36 นางสาว ณภัคชิตา                                          สันต์สวสัด์ิ                                      คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

37 นางสาว ณัชชา                                             ด้าเม็ง                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

38 นางสาว ณัฐรดี                                            ศรีบุญยงค์                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

39 นาย ณัฐวฒิุ                                           ทรงประดิษฐ                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว ดรุณวรรณ                                          พงศ์สวสัด์ิ                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

41 นางสาว ดวงทิพย ์                                         อโณทัยไพบูลย ์                                    คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

42 นางสาว ตีระณา                                            ตาใส                                              คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

43 นาย ทศพร                                              ลักขณาศรี                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

44 นาย ทศวรรษ                                            ขยนักิจ                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

45 นาย ธนกาญจน์                                          หอมนาน                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

46 นาย ธนชัย                                             แววศรี                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

47 นาย ธนโชติ                                            ทันธวตัน์                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

48 นาย ธนพงศ์                                            ค้าตา                                              คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

49 นาย ธนวฒัน์                                           การพร้อม                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

50 นาย ธนวฒัน์                                           ปุณยวฒิุโรจน์                                     คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

51 นาย ธนวนัต์                                           ทองทับ                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

52 นางสาว ธนาทิพย ์                                         ปัญญาวฒิุธรรม                                     คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

53 นาย ธนานันต์                                          พุฒนวล                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

54 นาย ธนิตพงษ์                                          รัตนพล                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

55 นางสาว ธญัวรรณ                                           ภูม่าลี                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

56 นาย ธารา                                              พรหมประสงค์                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

57 นางสาว ธญิรดา                                            วงษ์เชียงขวาง                                     คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

58 นาย ธรีภัทร                                           ชูประดิษฐ์                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

59 นาย ธรีวฒิุ                                           สีพิราม                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

60 นางสาว นริชา                                             หาญค้าจันทร์                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

61 นางสาว นริศรา                                            ผาเม่น                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

62 นางสาว นวรัตน์                                           อัตตนาถวงษ์                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

63 นางสาว นัซรีน                                            แออ้อย                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

64 นาย นันทพงศ์                                          สีหมาด                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

65 นางสาว นิติยาภรณ์                                        ภูมินา                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

66 นางสาว นิศาภรณ์                                          บุตรมงคล                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

67 นาย บัญชา                                             น่าบัณฑิตย ์                                      คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

68 นาย บัญญัติ                                           แสงแก้ว                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

69 นางสาว บุศรินทร์                                         วดัเข่ง                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

70 นางสาว บูรพา                                             พลเพชร                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

71 นางสาว เบญจมาศ                                           เพ็ชรแก้ว                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

72 นางสาว เบญจวรรณ                                          มัน่บัว                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

73 นาย ปฏิพัทธ ์                                         ภัทรเมธาภักดี                                     คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

74 นาย ปฏิภาณ                                            ภัทรเมธาภักดี                                     คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

75 นาย ปฐมพร                                             คุณาโรจน์รัตน์                                    คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

76 นาย ปณิธาน                                            กาบแก้ว                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

77 นางสาว ประชุมพร                                          ชาติโย                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

78 นางสาว ปรียาพร                                           กาละ                                              คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นาย ปลื มปีติ                                         งึ มนันใจ                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

80 นางสาว ปิยนุช                                            ปานทอง                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

81 นางสาว ปุณยวร์ี                                          พรรโณภาศ                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

82 นางสาว ผุสชา                                             เต็นประโคน                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

83 นาย พงศธร                                             กุหลาบเทียม                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

84 นางสาว พจนินท์                                           เชื อชมกุล                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

85 นางสาว พรนภา                                             บัวค้าศรี                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

86 นางสาว พฤกษารักษ์                                        พรมมี                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

87 นางสาว พัชรมัย                                           สมมะลวน                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

88 นางสาว พัชราภรณ์                                         ศรีพรม                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

89 นาย พัฒนภณ                                            ฉัตรตระกูลดี                                      คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

90 นาย พัสกร                                             จันทนะ                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

91 นางสาว พิทยารัตน์                                        เฟือ่งฟู                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

92 นางสาว พิมพ์วภิา                                         กล่ินหอม                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

93 นาย พีรศิลป์                                          เถาถวลิ                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

94 นางสาว เพชรไพลิน                                         นพรัตน์                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

95 นางสาว เพียงรดา                                          วนุาพันธ ์                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

96 นางสาว ไพลิน                                             สุระโคตร                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

97 นาย ภคพล                                              บรรเทาทุกข์                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

98 นาย ภัทรพล                                            ล้าพึงกิจ                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

99 นาย ภัทรภณ                                            พงษ์กาสอ                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

100 นางสาว ภัทรวดี                                           เกิดศิริ                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

101 นาย ภูธปิ                                             ชุมนุม                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

102 นางสาว ภูสุดา                                            สุรัยรัตน์                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

103 นางสาว มณีนุช                                            บัวพันธ ์                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

104 นางสาว มนสิชา                                            ธติิธรรม                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

105 นางสาว มารุธดิา                                          จัน่ส้าอางค์                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

106 นาย เมือง                                             มหรรณพ                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

107 นาย รชารุฒิ                                           เลิศพงษ์                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

108 นาย รัชชานนท์                                         ศักภิวลั                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

109 นางสาว รัตนพร                                            เจริญชาติ                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

110 นาย ราเมศร์                                           สุทิน                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

111 นาย รุจดนัย                                           เพ็งศรี                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

112 นาย วรวชิ                                             แก้วโมกุล                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

113 นางสาว วรัญญา                                            แดงสวสัด์ิ                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

114 นาย วรุฒ                                              ศรีดาว                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

115 นางสาว วนัวสิาข์                                         แก้วเผือก                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

116 นาย วชิญ์ภวตั                                         ถานะยาโน                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

117 นาย วรีภัทร                                           กาญจนวณิชย ์                                      คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นาย วฒิุไกร                                           กันทะมา                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

119 นาย ศราวธุ                                            สุขกาย                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

120 นางสาว ศศิธร                                             จันทวงั                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

121 นาย ศศิพงศ์                                           ขันมณี                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

122 นางสาว ศิรพิชชา                                          เเก็วจุลศรี                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

123 นางสาว ศิริลักษณ์                                        ทองแห้ว                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

124 นางสาว ศิริลักษณ์                                        สุกไสย                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

125 นาย ศิวศิล                                            เล็กมาก                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

126 นาย ศุภณัฐ                                            วนัเพ็ง                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

127 นาย ศุภวชิญ์                                          แก้วอุบล                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

128 นาย ศุภศิษฏ์                                          ทองค้า                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

129 นาย สกนธ ์                                            ฮะมงคล                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

130 นาย สถาปณา                                            จิตต์ศิริ                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

131 นาย สมพงค์                                            ยกฉว ี                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

132 นาย สมรักษ์                                           ชาติไทย                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

133 นาย สิทธพิัฒน์                                        สละมัจฉา                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

134 นาย สิรวชิญ์                                          หะรังศรี                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

135 นางสาว สิรินยา                                           ศรีประยา่                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

136 นางสาว สิริบูรณ์                                         กีรติพงศ์ศักดา                                    คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

137 นางสาว สิริรัตน์                                         เนียมพิบูลย ์                                     คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

138 นางสาว สุชานันท์                                         ธนะวงศ์                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

139 นาย สุพิชชาลักษณ์                                     วงค์จันทร์                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

140 นาย สุภัทร                                            มะโนสา                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

141 นางสาว สุภาวดี                                           หวงัสป                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

142 นาย สุรเชษฐ์                                          พินิจงาม                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

143 นางสาว สุรัสวดี                                          อักษรถึง                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

144 นาย เสกสรร                                            ษัฏเสน                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

145 นางสาว โสภิตา                                            งามวงษ์วาน                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

146 นาย อธปิ                                              นิม่อ่อน                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

147 นางสาว อนามิกา                                           นามใหม่                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

148 นาย อนุชา                                             ผลเจริญ                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

149 นาย อนุชิต                                            คันธสาร                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

150 นาย อเนชา                                             เชียงแรง                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

151 นาย อภิสิทธิ ์                                        ยอดแสงศรี                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

152 นางสาว อมรรัตน์                                          จันทร                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

153 นางสาว อรณัส                                             ศรีสัจจัง                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

154 นาย อลงกรณ์                                           อะมะระกุล                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

155 นางสาว อัชฌา                                             สอวฒันชาติ                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

156 นางสาว อันธกิา                                           อินทอง                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์
Page 12 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

157 นางสาว อาทิตยา                                           แสงสาร                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาวนศาสตร์

158 นางสาว กนกพร                                             ชัยเพชร                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

159 นางสาว กนกพร                                             ประสงค์สุข                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

160 นาย กษิด์ิเดช                                         เกรียงเกร็ด                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

161 นางสาว กัญญาภัค                                          กาญจนภิรมย ์                                      คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

162 นางสาว กันยารัตน์                                        ยอดทอง                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

163 นางสาว จินดามาตร์                                        เพ็ญวจิิตร                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

164 นาย จิรายทุธ                                          บุญปก                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

165 นาย จีรวฒัน์                                          ของกิง่                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

166 นาย ณพงศร                                             พันธเุณร                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

167 นางสาว ดาราวรรณ                                          นุกูลกิจ                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

168 นางสาว ทัศณียา                                           มหานิล                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

169 นาย ธนกฤษฎิ ์                                         บรรจงช่วย                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

170 นาย ธรีวทิย ์                                         สุวรรณที                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

171 นาย นราธปิ                                            เริงปรีติ                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

172 นางสาว นิศรา                                             ปรานกฤตธรรม                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

173 นางสาว พัชชา                                             เปลื องกลาง                                       คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

174 นางสาว พัชราภรณ์                                         ปลัดขวา                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

175 นางสาว พันธุท์ิพย ์                                      จิตใส                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

176 นางสาว ภัทรจาริน                                         กองเกิด                                           คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

177 นางสาว ภัทราวดี                                          พะสริ                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

178 นาย ภูรินทร์                                          มาแก้ว                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

179 นางสาว ยศวดี                                             เทีย่งตรง                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

180 นางสาว วชิรา                                             กิตติเกื อกูล                                     คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

181 นางสาว วริษา                                             ขาวพันธ ์                                         คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

182 นางสาว วลีพร                                             ผาสุข                                             คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

183 นาย ศิริวฒิุ                                          วรรณุวาศ                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

184 นาย สมเดช                                             อภิญญาเมธากุล                                     คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

185 นางสาว ส้าเรือน                                           ไทยเหียม                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

186 นางสาว สุนิสา                                            มากยอด                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

187 นางสาว อรอนงค์                                           กสิกิจเมธา                                        คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

188 นาย อิทธ ิ                                            ถ้อยค้า                                            คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน

189 นางสาว อินทิรา                                           สลามเต๊ะ                                          คณะวนศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาฯและวนศาสตร์ชุมชน
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1 นาย เจษฎา                                             ยาหัส                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

2 นางสาว ณัฐมล                                             ผลจันทร์                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

3 นางสาว เบญญาภา                                           น้อยนวล                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

4 นาย พิสิฐพงศ์                                         เกตุรัตน์                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

5 นางสาว ภัทรพร                                            พานสร้อย                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

6 นางสาว ศศิวมิล                                           เอื อพงษ์                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

7 นางสาว สุวพร                                             หอมจันทร์ดี                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

8 นาย อนัฐ                                              ผดุงกิจ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์

9 นาย กวนิ                                              โลหะ                                              คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

10 นางสาว กุลสตรี                                           สกุลสุธบีุตร                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

11 นาย ชิษณุพงศ์                                         สารแขวรีะกุล                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

12 นางสาว ธณัชนันทน์                                        มโนกุลจิต                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

13 นาย ธรีภัทร์                                          อิฐโสภณพันธ ์                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

14 นางสาว พัชรภรณ์                                          วริิยะธรรมกุล                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

15 นางสาว วรรณิดา                                           สุนทรธนปรีดา                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

16 นาย ศิกวสั                                            ภาโสม                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

17 นางสาว สิราวรรณ                                          เขมะวชิานุรัตน์                                   คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

18 นางสาว สิริกร                                            สุริยวงศ์                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

19 นางสาว สิริพันธุ ์                                       คัมภีระ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

20 นางสาว สุวนันท์                                          อุย่พานิช                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

21 นาย ทิวตัถ์                                           โภชน์มาก                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา

22 นางสาว ภารดี                                             บุระด้า                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา

23 นาย เมธาสิทธิ ์                                       ปัจฉิมาเอกพล                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา

24 นาย รุจิกร                                            พิมพ์สอน                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีววทิยา

25 นางสาว กชกร                                              ทุง่สะโร                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

26 นางสาว กัญชริญา                                          จิตพงษ์เดช                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

27 นางสาว ณัฐนิชา                                           พุทธา                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

28 นาย ณัฐวฒัน์                                          คงเมือง                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

29 นาย ธนกฤต                                             ปัญจมานันทกุล                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

30 นางสาว นภัสวรรณ                                          มูลเทพ                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

31 นาย ปิยะกฤษฏิ ์                                       เศรษฐรังสรรค์                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

32 นาย พงศกร                                             จ้ารัสพิพัฒน์อาทร                                  คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

33 นาย พงศธร                                             ดามาพงษ์                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

34 นาย ภัทรเทพ                                           เมืองสมบัติ                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

35 นาย วงศธร                                             เปาะทองค้า                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

36 นางสาว วจิิตรา                                           ทองรัตนตรัย                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

37 นาย วชิญ์                                             ลิขิตเสถียร                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

38 นางสาว วลิาสินี                                          อุดมกุลวณิชย ์                                    คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

39 นางสาว วรียา                                             ชัชวาลวฒิุกุล                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ
Page 14 of 130
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40 นาย เศรษฐ์                                            อรรถเศรษฐ                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

41 นาย สิระวชิญ์                                         อัครพันธุพ์งศ์                                    คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

42 นางสาว สุวนันท์                                          วงศ์ลังกา                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

43 นางสาว หทัยภัทร                                          ศักด์ิกิจจรุง                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสถิติ

44 นาย กฤชฐา                                             ค้าภาพันธ ์                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

45 นาย เจนธรรม                                           จันทร์เสริมพงศ์                                   คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

46 นาย ชญานนท์                                           แนบเนียน                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

47 นาย ชัยมงคล                                           ดวงจันทร์                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

48 นางสาว ณัฐนรี                                            อินโต                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

49 นางสาว ณัฐนันท์                                          หมะสะอะ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

50 นาย ธนสีห์                                            ธนสารสุรพงศ์                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

51 นาย ธรีทัศน์                                          ชมโชค                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

52 นาย นครินทร์                                          ฉันทะโส                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

53 นาย ปริยพงศ์                                          กิจนิตยช์ีว ์                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

54 นางสาว พิมพ์นภา                                          ประทีปพงศ์                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

55 นาย ภัทรพงศ์                                          เกิดเจริญ                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

56 นางสาว มนัสว ี                                           ตั งธงชัย                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

57 นางสาว สิริชัญญา                                         ถ ้าเพชร                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

58 นางสาว โสภิดา                                            ศุภเกียรติกุล                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

59 นางสาว อชิรญาณ์                                          หมืน่กล้า                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

60 นาย อรุณ                                              อนันต์ชืน่สุข                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาฟิสิกส์

61 นางสาว ธญัญ์รว ี                                         วรรัฐอริยชัย                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาจุลชีววทิยา

62 นาย ศุภกร                                             เศรษฐ์ชัยยนัต์                                    คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาจุลชีววทิยา

63 นาย ศุภวชิญ์                                          ยอดพนาไพร                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาจุลชีววทิยา

64 นางสาว อภิสรา                                            วภิาโตทัย                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาจุลชีววทิยา

65 นาย ณัฐพล                                             ประจ้าแถว                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพันธศุาสตร์

66 นางสาว ณัฐรินทร์                                         ปรีชาเดช                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพันธศุาสตร์

67 นางสาว ตวงรัตน์                                          ทรัพยโ์ภคา                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพันธศุาสตร์

68 นางสาว ธนาภรณ์                                           ก๋งอุบล                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพันธศุาสตร์

69 นางสาว ธญิาภรณ์                                          สุขประสิทธิ ์                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพันธศุาสตร์

70 นางสาว อณิษฐา                                            วาสนา                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพันธศุาสตร์

71 นาย กร                                                ยพัไพศาลกุล                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

72 นางสาว กุลสตรี                                           ภัทรพานี                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

73 นาย จารุพงศ์                                          ฐานิตยส์รกุล                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

74 นางสาว ญาณัจฉรา                                          อรรถสุข                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

75 นาย ณภัทร                                             จันทรประสิทธิ ์                                   คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

76 นางสาว ณภัทร                                             วงษ์ศราพันธช์ัย                                   คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

77 นาย ธนเดช                                             เมืองมูล                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฤกษศาสตร์

78 นาย ปรัชญา                                            ชามะรัตน์                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาพฤกษศาสตร์
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รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นาย กิตติธชั                                          โพธิป์ัญญาศักด์ิ                                  คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสัตววทิยา

80 นางสาว คุลิกา                                            ถิรครรชิต                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสัตววทิยา

81 นาย พงศธร                                             เกตุพัด                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสัตววทิยา

82 นางสาว ภัฐธดิา                                           พุทธสุภะ                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสัตววทิยา

83 นางสาว รวสิรา                                            จ้าปาถิน่                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสัตววทิยา

84 นาย รวโีรจน์                                          ล้วนศรี                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสัตววทิยา

85 นางสาว สุจิรา                                            เจษฎาวทิยากุล                                     คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาสัตววทิยา

86 นางสาว กานต์พิชชา                                        ทองสุข                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีวเคมี

87 นางสาว ปพิชญา                                            โชติพันธ ์                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีวเคมี

88 นางสาว รุ่งไพลิน                                         ก้อนทรัพย ์                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีวเคมี

89 นางสาว วธสิูริ                                           ดานพงษ์                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีวเคมี

90 นางสาว วรรณพร                                            แก้วดวงเล็ก                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีวเคมี

91 นางสาว สริตา                                             ธนศรีวนิชชัย                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาชีวเคมี

92 นาย จิรายสุ                                           ปฐวศีรีสุธา                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

93 นาย ฐิติวฒัน์                                         ธรีเสถียรภาคย ์                                   คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

94 นางสาว ฑิฆัมพร                                           สิมอุด                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

95 นางสาว ธญันันท์                                          รุ่งแสงทอง                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

96 นางสาว ธญัมน                                             บุญพรหม                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

97 นาย ธารินทร์                                          ชีวะการ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

98 นาย ธรีโชติ                                           โกมล                                              คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

99 นาย บุญญโชติ                                          ศรีเจริญธรรม                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

100 นางสาว ปทุมมาศ                                           ตุ๋ยเจริญ                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

101 นาย ปิยณัฐ                                            กันเดช                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

102 นาย ปุญญพัฒน์                                         ญาณวสิิฏฐ์                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

103 นาย ปุลวชัร                                           จิตรหวล                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

104 นาย พัฒนชัย                                           วฒันสวสัด์ิกุล                                    คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

105 นางสาว ภาวนิี                                            สุภาวมิล                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

106 นาย รัชชานนท์                                         บัวลีสอนสกุล                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

107 นางสาว วสิสุตา                                           อ้นอ้าไพ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

108 นาย ศุภพล                                             สุวทิยาวธุ                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

109 นาย สันติภพ                                           เสนาเทศ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

110 นาย สินธ ุ                                            จูทะสมพากร                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

111 นาย อชิร                                              โรจนกร                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

112 นางสาว กันติยา                                           ธแิจ้                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

113 นางสาว คณิศรา                                            ติยาภรณ์ชัย                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

114 นาย ชนาธปิ                                            จักรวาฬ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

115 นางสาว ณพีชมญชุ ์                                        เอ็งประยรู                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

116 นาย ธนพล                                              บุพชาติ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

117 นางสาว ธรณ์ธนัย ์                                        ขมประเสริฐ                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นาย ธาตรี                                             ดีเคารพคุณ                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

119 นางสาว บุษชรดา                                           สุนทราภา                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

120 นางสาว พรรณสิริ                                          ชุนดี                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

121 นาย พุฒิเมธ                                           กอบกระโทก                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

122 นางสาว มณีกาญจน์                                         ไทยจ้า                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

123 นาย วรชัย                                             สิงห์สมบุญ                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

124 นาย วรีภัทร                                           พงศ์ประภากุล                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

125 นาย สกรรจ์                                            อัครเอกฒาลิน                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

126 นางสาว สาริน                                             อ่องสาคร                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

127 นางสาว สุธาว ี                                           ธญัญะสิทธิ ์                                      คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื นพิภพ

128 นาย ไชยวฒัน์                                          สงคราม                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

129 นางสาว นริศรา                                            พินเนียม                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

130 นาย นัททินันท์                                        บุญเนาว ์                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

131 นาย นิพัทธ ์                                          เล้าอรุณ                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

132 นางสาว นิรชา                                             แตงเยน็                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

133 นางสาว เบญจวรรณ                                          บัวลี                                             คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

134 นาย ยศกร                                              สะระชนะ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

135 นางสาว สิริมาส                                           ซ่ือเล่ือม                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

136 นางสาว อรณิชา                                            ด้ากล่ิน                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมีอุตสาหกรรม

137 นางสาว กัญญพัชร                                          บัวสวสัด์ิ                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

138 นางสาว จิตติญาภา                                         กูก้้องเกียรติ                                    คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

139 นางสาว ชนิดา                                             สวา่งศรี                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

140 นางสาว ดาวประกาย                                         แพ่งยอ้ย                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

141 นางสาว นภารักษ์                                          ภูหลักด่าน                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

142 นางสาว พิชญ์สินี                                         อินหล้า                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

143 นางสาว อนัญญา                                            ชมภูพันธุ ์                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

144 นาย อัษฎาย ุ                                          วรีะสิงห์                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพรังสี

145 นาย กฤตอมร                                            มาละชัว่โมง                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์

146 นางสาว จิตสุนา                                           ดาราฉาย                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์

147 นางสาว วรารี                                             ทองแยม้                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์

148 นางสาว สุมิตรา                                           อัมพะลพ                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์

149 นาย กรกฏ                                              สวนทอง                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

150 นางสาว กัลยกร                                            เกตุมาโร                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

151 นางสาว ณัฐวดี                                            นาทสีทา                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

152 นาย ไตรภพ                                             เจริญบุญ                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

153 นาย นโม                                               จุฑางกูร                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

154 นางสาว นันทชา                                            กฤษณยรรยง                                         คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

155 นางสาว นันทิชา                                           ธรรมมี                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

156 นาย เนติธร                                            พิมพ์ไลย                                          คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

157 นางสาว บัณฑิตา                                           สาเพิม่ทรัพย ์                                    คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

158 นาย ยทุธชัย                                           แพ่งศรีสาร                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

159 นางสาว รัฐศิมาภรณ์                                       ไชยโชค                                            คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

160 นางสาว สิริวมิล                                          แสงสุริศรี                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

161 นางสาว สุกฤตา                                            พูลสวสัด์ิ                                        คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

162 นางสาว สุธดิา                                            วเิศษธร                                           คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)

163 นางสาว อัญชลี                                            กิจพาณิชย ์                                       คณะวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลย ี (นานาชาติ)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย กลวชัร                                            สมพงษ์                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

2 นาย กษิด์ิเดช                                         แก่นแก้ว                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

3 นาย กันตภณ                                            ยวุฒันะ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

4 นาย กิตติ                                             พวงศิริ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

5 นาย กิตติพิชญ์                                        ช่วยชู                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

6 นาย ชนน                                               สุขโข                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

7 นาย ชินโชติ                                           คันธกุลดุษฎี                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

8 นางสาว ฎารุญา                                            ดียิง่                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

9 นางสาว ณัฐณิชา                                           มูสิกะสังข์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

10 นาย ณัฐดนัย                                           รุ่งกิติพงษ์พันธ ์                                คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

11 นาย ดลพักตร์                                          ศิริชมภู                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

12 นาย เดชาพล                                            พิทยากรภักดี                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

13 นาย ติณณ์                                             คลังช้านาญ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

14 นางสาว ทักษพร                                            มฆวนัดลพัฒน์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

15 นาย ทีฆทัศน์                                          กัลยางาม                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

16 นาย ธนภูมิ                                            เนตรหาญ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

17 นาย ธนา                                               จงเจริญศิริ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

18 นาย นครา                                              แสงศรีจันทร์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

19 นาย ปฏิวติั                                           ผานิ                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

20 นาย ปรมัตถ์                                           พลายน้อย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

21 นาย ปวริศ                                             บุญนิรันดร์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

22 นาย ปัณณวฒัน์                                         เพชรอตุโล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

23 นาย ปิยะเทพ                                           เสือทิม                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

24 นาย พลกฤษณ์                                           เจิมพิพัฒน์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

25 นาย พาทิศ                                             สังข์ทอง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

26 นาย พิรุฬห์                                           สังข์รักษา                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

27 นาย พีรพล                                             เดชรา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

28 นาย พุฒิ                                              จูประเสริฐ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

29 นาย ภูวชิ                                             เงินประสพสุข                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

30 นาย รัฐศาสตร์                                         ภักดีชน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

31 นาย ราเชนท์                                           ศุภรมงคล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

32 นาย วศิรุต                                            น้าศิริโยธนิ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

33 นาย วรีภัทร                                           ดิษฐ์ศิริ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

34 นาย วฒิุกุล                                           อภินันท์รัตนกุล                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

35 นาย ศศลักษณ์                                          สุ่นศักด์ิสวสัด์ิ                                 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

36 นาย สุธ ี                                             อุน่เจริญสุข                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

37 นาย อธพิัฒน์                                          โรจนะสิริ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

38 นาย อภินัทธ ์                                         เดชดอนบม                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

39 นางสาว อรนลิน                                            ยงเกียรติกานต์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นาย กนิษฐ์ฌาน                                         มุกลีมาศ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

41 นาย กฤตย                                              ยนปลัดยศ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

42 นาย กฤษณ                                              ทวสุีต                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

43 นาย กษิกร                                             รัตนศิริด้าริ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

44 นาย กษิดิศ                                            ไทยสิทธพิงศ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

45 นาย กษิดิศ                                            จิตต์เกื อ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

46 นางสาว กัญญารัตน์                                        เวชประสิทธิ ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

47 นาย กันตพงษ์                                          ณรงค์รัตน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

48 นาย กิตติภัทร                                         ช่วยรักษ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

49 นาย กีรติ                                             ภิรมยเ์พรียว                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

50 นางสาว ขวญัชนก                                           บุญยพิมพะ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

51 นาย คชาธปิ                                            อยูห่ัตถ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

52 นาย คุณัญญา                                           ตัญศิริ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

53 นาย จักริน                                            จิตจง                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

54 นาย จารุธชั                                           เจริญธนโชติ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

55 นาย จิระวนิ                                           กิจกิตติกร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

56 นาย เจนวทิย ์                                         จงธรรม                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

57 นาย ฉันทพัทธ ์                                        ศรีเพ็ญ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

58 นาย ชนาธปิ                                            เจริญวทิิตกุล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

59 นาย ชยกร                                              สุรียก์มลชัย                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

60 นาย ชยตุพงษ์                                          เลิศรัตนาพร                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

61 นาย ชโยดม                                             รัตนวารินทร์ชัย                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

62 นาย ชัยวรรธน์                                         บรรณวฒัน์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

63 นาย ชืน่ศักด์ิ                                        ตรีทิพชุมสิริ                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

64 นาย ฐานวฒัน์                                          ฉ่้าพิพัฒน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

65 นาย ณัฐกร                                             กิจติวรานนท์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

66 นาย ณัฐกิตต์ิ                                         สมบูรณ์เจริญชัย                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

67 นาย ณัฐดนัย                                           อ่อนทรวง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

68 นาย ณัฐธญั                                            แสงเรืองไร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

69 นาย ณัฐสิทธิ ์                                        ศิริบุรานนท์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

70 นาย เตชิน                                             เจริญสวสัด์ิ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

71 นาย ธนกร                                              คุณาอัครวฒิุ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

72 นาย ธนทัต                                             สมจิตต์                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

73 นาย ธนพล                                              สิรยาทร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

74 นาย ธนวฒัน์                                           แซ่แต้                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

75 นาย ธเนศ                                              นววฒันทรัพย ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

76 นาย ธญัเทพ                                            คุณาพรพิพัฒน์กิจ                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

77 นาย ธรีพัฒน์                                          มาน้อย                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

78 นาย นพวชัร์                                           กิตติศิริพันธ ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นาย นรุตม์                                            เศรษฐปิยานนท์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

80 นาย นัฐพล                                             ดอกพุฒ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

81 นาย นิติ                                              วริิยะพณิชกิจ                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

82 นาย นิพิฐพนธ ์                                        เศรษฐวสั                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

83 นาย บัณฑิต                                            บุษษะ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

84 นาย บุญเมธ                                            โยธารินทร์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

85 นาย ปรนพ                                              วาณิชยศ์รีภิญโญ                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

86 นาย ปาณัสม์                                           เกียรติขจรไกล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

87 นางสาว ปานทิพย ์                                         หีบเงิน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

88 นาย พชร                                               ลักษณะวลิาศ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

89 นาย พริษฐ์                                            พิทักษ์หิรัญพงศ์                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

90 นาย พศุตม์                                            ศรีประเสริฐ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

91 นาย พิพัฒน์                                           งามแสงรุ่งโรจน์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

92 นาย พิพัฒน์                                           ไข่แก้ว                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

93 นาย พีรฉัตร                                           มุง่มาตร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

94 นาย พีรวชิญ์                                          ผลาสินธุ ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

95 นาย พีระพงษ์                                          เนียมกล่ินหอม                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

96 นาย ภควตั                                             นาคทับที                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

97 นาย ภัทรชัย                                           วงษ์นาคเพ็ชร์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

98 นาย ภัทรดนัย                                          เลิศกิตติสกุล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

99 นาย ภัทรพล                                            วฒันภิโกวทิ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

100 นาย ภาคิน                                             ธนวรรณธร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

101 นาย ภาณุพงศ์                                          สกุลเมือง                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

102 นาย ภานุพงษ์                                          มงคลชัยชนะ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

103 นาย ภาสกร                                             ทางเจริญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

104 นาย ภูดิศ                                             วชัรอาภานุกร                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

105 นาย ภูรินท์                                           ไตรวทิยาคุณ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

106 นาย มนัสบดินทร์                                       อัศวอรุโณทัย                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

107 นาย รชต                                               เนตรวงษ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

108 นาย วชิรวทิย ์                                        สามทอง                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

109 นางสาว วรดา                                              ส้าราญศิริกุล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

110 นาย วรรธนัย                                           อนุจารกุล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

111 นาย วรัชญ์                                            จังวฒันกุล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

112 นาย วชัรพงศ์                                          หาค้า                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

113 นาย วชิญ์                                             ศิริมายา                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

114 นาย วรีภัทร                                           แจ้งแช่ม                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

115 นางสาว วฒิุพร                                            ศรีช่วงโชติ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

116 นาย ศรุต                                              ชูประดิษฐ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

117 นาย ศักดินันท์                                        หารินไสล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นาย ศาณุพงศ์                                          ฉัตรจันทรวงค์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

119 นาย ศุภพัฒน์                                          เจริญรัตนไพศาล                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

120 นาย สรวศิ                                             วาสนวฒันา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

121 นาย สวติต์                                            พึง่เจษฎา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

122 นาย สิฐพร                                             เรืองนุน่                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

123 นาย สิรภพ                                             วอ่งเจริญ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

124 นาย สุทธเิกียรติ                                      ผดุงกิจ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

125 นางสาว สุมามาศย ์                                        ชูบาล                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

126 นาย เสฏฐวฒิุ                                          เทีย่งทัศน์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

127 นาย โสภณัฐ                                            สุขบุญ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

128 นาย อนณ                                               มินศิริ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

129 นาย อภิสิทธิ ์                                        ช้างอยู ่                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

130 นางสาว อังศุมาศ                                          จ้าเนียร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

131 นางสาว อัมพวา                                            ธรรมอุดมพร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

132 นาย อุกฤษฏ์                                           เกตุเกิด                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

133 นาย เอกภูมิ                                           ปุยเจริญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล ภาคพิเศษ

134 นาย กันตภณ                                            ศุภประเสริฐ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

135 นางสาว กันต์ฤทัย                                         สุริยวงศ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

136 นาย จิรกิตต์ิ                                         ชีพชล                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

137 นาย จิรัชยภ์ูมิ                                       เจติยานนท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

138 นาย ชยธุ                                              สนทอง                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

139 นาย ชวกร                                              ชวลิตานนท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

140 นาย ชัยชาย                                            ไชยช่วย                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

141 นาย ณรงค์พล                                           เกรียงยทุธภูมิ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

142 นาย ณัฐชนน                                            เครือเหลา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

143 นาย ณัฐชนน                                            กิจประมงศรี                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

144 นาย ธญัชนก                                            ไพบูลย ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

145 นาย พริษ                                              พรมพันธใ์จ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

146 นาย พิทักษ์                                           เบญจรัตนาภรณ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

147 นาย พีรพล                                             จิรวฒัน์ธญัญา                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

148 นาย พีระพงศ์                                          วงัเจริญไพศาล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

149 นาย ภัทรชัย                                           ใจโปร่ง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

150 นาย ภาณัฐ                                             เลาหะทองทิพย ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

151 นาย วรถ                                               ธรรมจามร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

152 นาย วรรธนัย                                           ชาติรังสรรค์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

153 นาย วชัรยทุธ                                          นุชพุม่                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

154 นาย วชิญะ                                             เอื อวงศ์ประยรู                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

155 นาย ววิธิวนิท์                                        ทองค้า                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

156 นางสาว ศิตา                                              ประจงจัด                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

157 นาย ศิวกร                                             เกิงฝาก                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

158 นาย ศุภณัฐ                                            เปล่งข้า                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

159 นาย ศุภวชิญ์                                          กันนิม่                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

160 นาย สรวศิ                                             จันทหาร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

161 นาย สารินธร                                           อิงคสิทธิ ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

162 นาย สิทธชิัย                                          ลิมปนดุษฎี                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

163 นางสาว หฤทัย                                             อภิชาติวงศ์วณิช                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

164 นางสาว อนัญญาพร                                          ทองรัตน์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

165 นาย อภิชาติ                                           สีเพ็ชร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

166 นาย อักกพันธ ์                                        อนันต์                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

167 นางสาว อัญชุลี                                           พฤกษะศรี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

168 นาย อิงครัต                                           นาถเจริญกิจ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (นานาชาติ)

169 นางสาว กนกภรณ์                                           สุขพันธุ ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

170 นาย กฤตภาส                                            รัตนสุวรรณ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

171 นาย กันตภณ                                            วฒิุกรสมบัติกุล                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

172 นางสาว จิดาภา                                            คล้ายแก้ว                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

173 นาย จิตรทิวสั                                         ตั งวชิรา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

174 นาย ชยตุม์                                            ตังอ้านวย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

175 นาย ณัฐนนท์                                           พฤกษ์วชัรกุล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

176 นาย ธนภัทร                                            ตันตสิรินทร์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

177 นาย ธรีโชติ                                           จรูญเจตจ้านง                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

178 นาย ธรีพล                                             รัตนพิมพ์ภาภรณ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

179 นาย นนทพัทธ ์                                         เนตรทิพย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

180 นาย นิติพัฒน์                                         ธศักด์ิสิทธิ ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

181 นาย นิวฐิ                                             อังเกิดโชค                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

182 นางสาว ประภาพรรณ                                         รุจิโกไศย                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

183 นาย ปวริศ                                             เจียศิริพร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

184 นาย ปิยงักูร                                          ปัญโญใหญ่                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

185 นางสาว พงศยา                                             อมรรัตนไพบูลย ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

186 นาย พัชรพล                                            ค้าแก้ว                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

187 นาย ภัทรภาคย ์                                        ธนะภพ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

188 นาย เมธสั                                             อรุณชัยพงศ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

189 นาย วรรธนัย                                           ทรัพยป์ระเสริฐ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

190 นางสาว วริศรา                                            ทองฝังพลอย                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

191 นาย วนัโชค                                            โพธิถ์าวร                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

192 นาย วสุิทธา                                           หมัน่ท้าการ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

193 นางสาว ศุภมน                                             บุญฉายแสง                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

194 นาย ศุภวชิญ์                                          ฐิติภัทรกร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

195 นางสาว สาธดิา                                            สุขพงษ์                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

196 นาย สิรภัทร                                           บุญจันทร์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

197 นาย สุทธนิัย                                          เนติธรรมกุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

198 นาย สุริยา                                            อัมโร                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

199 นาย เสฎฐวฒิุ                                          สุคนธเ์ตชาวชัร์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

200 นาย อลงกต                                             ส่ือวงศ์สุวรรณ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

201 นาย อัครวทิย ์                                        พงศ์วรัิตน์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

202 นาย อัชฌา                                             เครือพันธศั์กด์ิ                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

203 นางสาว กนกวรรณ                                           อ่อนมัน่                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

204 นาย กรกฎ                                              จิตต์พินิจ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

205 นาย ไกรวชิญ์                                          ดาวมณี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

206 นาย จักรา                                             วงค์ทรัพยป์ระเสริฐ                                คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

207 นางสาว จิตรรัตน์                                         รูปสวย                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

208 นาย จิรกิตต์ิ                                         อัสวะวสิิทธิช์ัย                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

209 นาย จิรายสุ                                           เกิดสุข                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

210 นาย เจษฎากร                                           ธนวภิารัตน์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

211 นาย ชนาธปิ                                            เกิดสินธช์ัย                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

212 นาย ชลแดน                                             องอาจ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

213 นางสาว ชลธชิา                                            สายแก้ว                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

214 นาย ชลัน                                              วอ่งวรรธนะกุล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

215 นาย ชวนิ                                              ตั งกาญจนเกียรต์ิ                                 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

216 นาย ชัยวฒัน์                                          ศิริยทรัพย ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

217 นาย เซารัภกุมาร                                       ตรีปาที                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

218 นาย ญาณาธร                                            พ่วงสุด                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

219 นาย ฐิติกร                                            นิม่นวลอนันต์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

220 นาย ณปวฒัน์                                           เสรีชัยวณิช                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

221 นางสาว ณัฐชยา                                            วงศ์พานิช                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

222 นาย ณัฐชาติ                                           ทองชาติ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

223 นาย ณัฐภัทร                                           กองมาลัย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

224 นาย ดิษฐ์                                             ปรีชากาญจนดิษฐ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

225 นาย ธงไชย                                             เกตุติมะ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

226 นาย ธนกฤต                                             สุ่มไสว                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

227 นาย ธนธชั                                             พิทยาพละ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

228 นาย ธนภัทร                                            ปัญญาบูรพา                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

229 นางสาว ธนัญญา                                            ชีวนัพิศาลนุกูล                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

230 นาย ธนัท                                              จิระเสวกีุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

231 นาย ธรีะศักด์ิ                                        ปานชนะ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

232 นาย นพณัฐ                                             นพประโคน                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

233 นางสาว นภัสสิริ                                          บุษบาศรี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

234 นาย นลธวชั                                            โปรยรุ่งทอง                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ
Page 24 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

235 นาย นิธพิล                                            ทิพยภ์าณุเดช                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

236 นาย บดินทร์                                           เยน็วฒันา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

237 นาย ปณิธ ิ                                            โตสะอาด                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

238 นาย ปรินทร์                                           แผ่พุม่ทรัพย ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

239 นาย ปัญญากร                                           เกตุหอม                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

240 นางสาว เปมิกา                                            พูลสุข                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

241 นางสาว พรกาญจนา                                          แตงอ่้า                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

242 นาย พรพรหม                                            พรหมทอง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

243 นาย พิชญพล                                            ดาวสุวรรณ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

244 นาย พิศาล                                             เกษมกิจจานุวตัร                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

245 นาย พุฑฒิ                                             เจริญนวรัตน์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

246 นางสาว แพรพลอย                                           มงคลดิษยกุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

247 นาย ภัทรพล                                            ชุติพงษ์วเิวท                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

248 นาย ภาคภูมิ                                           สาตบางหลวง                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

249 นาย ภาสวฒัน์                                          เรืองหนู                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

250 นาย มนญชวฒัน์                                         ดาบเพ็ชรธกิรณ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

251 นาย เมฑพนธ ์                                          จุลพันธ ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

252 นางสาว ยศยา                                              บัญญัติ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

253 นาย ยศวนิ                                             เอื อวบิูลยท์รัพย ์                               คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

254 นาย รังสิมันต์ุ                                       โภคบุตร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

255 นาย รัฐวฒัน์                                          เเสงประเสริฐ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

256 นางสาว รุ้งทอง                                           ทองเต็ม                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

257 นาย ลัญจกร                                            ใหม่แก้ว                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

258 นางสาว วรินทรา                                           วชัรธรรม                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

259 นางสาว วภิาว ี                                           แสงศรีจันทร์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

260 นาย ศธร                                               อ่อนศรี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

261 นาย ศรัณย ์                                           ทุง่พะนา                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

262 นาย ศิขริน                                            ประนมพนธ ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

263 นาย ศุภณัฐฐ์                                          ทิพยช์ัชวาลกุล                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

264 นาย ศุรธร์ี                                           สิทธ ิ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

265 นาย สัณฐิติ                                           แสงศักด์ิชัย                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

266 นางสาว สิตานัน                                           ประกอบบุญ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

267 นาย สิรวชิญ์                                          สินธนไพบูลย ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

268 นางสาว สุชานาฎ                                           กองพล                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

269 นาย สุทธเิดช                                          สุทธรัิตน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

270 นาย หรรษธร                                            เส็งสมวงศ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

271 นาย อภิวฒัน์                                          เกรียงไกรวณิช                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

272 นางสาว อัจฉรียา                                          สมภักดี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า ภาคพิเศษ

273 นาย กิตติภัฎ                                          ศรีสมบัติ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
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274 นาย คุณาธปิ                                           สุขประเสริฐ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

275 นาย จรูญโรจน์                                         ผสมทรัพย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

276 นาย จักริน                                            พูนวศิน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

277 นาย จิรกฤต                                            รักวาทิน                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

278 นาย จีโร่                                             ปานด้า                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

279 นาย ชัชพงศ์                                           หาญหฤหรรษ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

280 นาย ชัสมา                                             ธญักิจ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

281 นาย ชาญชัย                                            จงจรูญเกียรติ                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

282 นาย ฐาปกรณ์                                           สงข้า                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

283 นางสาว ฐิตาภา                                            พลครบุรี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

284 นาย ณธชั                                              เมฆานุวตัน์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

285 นาย ณรัฐณ์                                            สีห์ไพโรจ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

286 นาย ณัฎฐ์นันธ ์                                       จันทรวสุิทธิ ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

287 นางสาว ณัฐชยา                                            จงพุฒิพาณิชย ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

288 นาย ณัฐพงษ์                                           ตรุษสระน้อย                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

289 นาย ทวปิรัชญ์                                         เหม่ชัยภูมิ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

290 นาย ธนธรณ์                                            ครบนพรัตน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

291 นาย ธนพล                                              เทพวงษ์                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

292 นางสาว ธนัยพร                                            ช่วยด้ารงค์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

293 นาย ธติิ                                              ช่วยเกตุ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

294 นางสาว บุรัสกร                                           สง่ารังสิโนทัย                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

295 นาย ปภิณวชิ                                           เชาวดี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

296 นาย พงศ์เทพ                                           จูอาภรณ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

297 นาย พงศธร                                             โตประเสริฐพงศ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

298 นาย พรเทพ                                             แข็งขัน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

299 นาย พสุวงศ์                                           ไตรรัตน์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

300 นาย พัชรพล                                            ปอวจิิตกุล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

301 นาย พันธกานต์                                         ประสานพันธ ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

302 นางสาว พิชาภา                                            จัน่นิธกิุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

303 นาย พุฒิพงศ์                                          หฤหรรษพงศ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

304 นาย ภัคนันท์                                          สุวรรณทวสุีข                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

305 นาย เมธาวฒัน์                                         ทองอยู ่                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

306 นางสาว รินรดา                                            เร้าเสถียร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

307 นาย วรศักด์ิ                                          ศรีบุญวงศ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

308 นาย วศิรุต                                            แก้วชืน่                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

309 นาย วรีวงษ์                                           เกตุวงษ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

310 นาย วฒิุชัย                                           ไชยมี                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

311 นาย วฒิุนันท์                                         เพิม่พูล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

312 นาย ศรัณย ู                                           เรืองฉาย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ
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313 นาย เศรษฐกร                                           ไชยประเสริฐ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

314 นาย สัญชัย                                            สุมนัส                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

315 นาย สิรวชิญ์                                          สีหา                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

316 นาย สุรกุล                                            บาหราม                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

317 นาย เสฏฐวฒิุ                                          นนตะพันธ ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

318 นางสาว กมลชนก                                            โพธิบ์ุญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

319 นาย กานต์                                             เลี ยวประไพ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

320 นาย กิตติพศ                                           รัตนรัตน์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

321 นาย คมสัน                                             จิระมงคลรัตน์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

322 นาย จิตณุพงศ์                                         ตันติโกสุม                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

323 นาย จิรวฒัน์                                          อ้านาจบรรจง                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

324 นางสาว ชนนิกานต์                                         อากิยวงศ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

325 นาย ชาญวทิย ์                                         ชาติค้าดี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

326 นางสาว ฐิตินันท์                                         เลิศปัญญาโรจน์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

327 นางสาว ณัฎฐ์กฤตา                                         นิกข์นิภา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

328 นางสาว ณัฏฐ์นรี                                          ประเสริฐผล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

329 นางสาว ณิชนันทน์                                         ปิดทอง                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

330 นาย ดิศรณ์                                            บัวศรี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

331 นาย ธนบดี                                             วรวงศ์เธอ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

332 นาย ธราธร                                             เพ็ชรประพันธก์ุล                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

333 นาย ธภีัทร                                            มหัจฉริยวงศ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

334 นางสาว นนทินี                                            กิจนิที                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

335 นางสาว นันทิชา                                           มณีรัตนะกูล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

336 นางสาว บัณฑิตา                                           จิตโสภา                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

337 นาย ปฐมพนธ ์                                          ชัยพงศ์เกษม                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

338 นาย ปริญญา                                            สกุลอุดมกาญจน์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

339 นาย ภีมสิษฐ์                                          กุลรัชตะสถาพร                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

340 นาย ภูมิ                                              วทัญญุตา                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

341 นางสาว มาริสา                                            เครือเทพ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

342 นาย โรจนินทร์                                         งามสุขสวสัด์ิ                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

343 นาย ลภน                                               เจริญวยั                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

344 นาย วรรธนัย                                           ลีลาจรัสแสง                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

345 นางสาว ศรัณยา                                            หิรัญวภิาส                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

346 นาย ศักยณ์รงค์                                        ณ นคร                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

347 นาย ศุภกร                                             ธนิกพิทักษ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

348 นาย สุกฤษ                                             ฉัตรไชยเดช                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

349 นาย อดิศักด์ิ                                         ทองยิ ม                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

350 นาย อติวชิญ์                                          กิติธรีะกุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

351 นาย กมล                                               สุขเกษม                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ
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352 นาย กันตภวษิย ์                                       โรจนวภิาต                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

353 นาย กานต์พน                                           เรืองแก้ว                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

354 นาย กานต์ศักด์ิ                                       ธรรมสังวาลย ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

355 นาย กิตติพันธ ์                                       สินิทธิช์วรากุล                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

356 นาย กุลวศิม์                                          ปรารถนา                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

357 นางสาว ขัติยาภรณ์                                        บุญนิล                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

358 นาย เขมทัต                                            พรรณา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

359 นาย คณาธปิ                                            ศุกรสุต                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

360 นาย จักรพรรณ                                          จิตต์จันทึก                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

361 นาย เจตนิพัทธ ์                                       ลาภโชติกาญจน์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

362 นางสาว ฉัตรสิรินทร์                                      จันทรประเทศ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

363 นางสาว ชญานิน                                            หยงัดี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

364 นางสาว ชนัญญา                                            ป้อมแก้ว                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

365 นาย ชลวทิย ์                                          ฐิติจรูญวฒัน์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

366 นางสาว ชวลันุช                                           เมาลานนท์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

367 นางสาว ญานิกา                                            บรรจงเกียรติ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

368 นางสาว ฐิติรัตน์                                         สุขชัย                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

369 นางสาว ณัฐกฤตา                                           ไสยาวงศ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

370 นางสาว ณัฐจนันท์                                         สุขแสงจันทร์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

371 นางสาว ณัฐณิชา                                           ศรีพร้อม                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

372 นาย ณัฐภัทร                                           จิรานุภาพ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

373 นาย ธนพัฒน์                                           แก้วศรี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

374 นาย ธนากร                                             วธิรัุติ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

375 นางสาว ธวลัยา                                            ประภาศิริกุล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

376 นางสาว ธชัญา                                             บัวหนอง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

377 นางสาว ธญัญรัตน์                                         ดวงแก้ว                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

378 นางสาว นภัสสร                                            สวาทสุข                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

379 นาย นริศ                                              จันทร์ไพบูลยก์ิจ                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

380 นางสาว นิชณิภากรณ์                                       การยสิ์ริเลิศ                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

381 นางสาว นุชนาถ                                            เอีย่มสอาด                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

382 นางสาว นุชวรา                                            บุญจ้าลอง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

383 นาย ปฏิพัฒน์                                          ชัยฤทธิ ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

384 นางสาว ปัณฑิตา                                           กาญจน์พิพัฒน์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

385 นาย ปัณณวฒัน์                                         ตรีกาลนนท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

386 นาย ปิยะบุตร                                          รัตนากรานต์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

387 นางสาว ปิยาพัชร                                          ชิมะกุลพันธร์บ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

388 นางสาว ผไทมาส                                            ศรีค้าหอม                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

389 นาย พงศนาถ                                            ยิ มศรี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

390 นางสาว พัชรินทร์                                         สมาจารย ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

391 นาย พัทธ                                              สกุลวจิิตร์สินธ ุ                                 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

392 นาย พีรวฒิุ                                           ฐานสุนทกฤต                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

393 นาย ภัทร์ชนน                                          แสงสุริโยทัย                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

394 นาย ภัทรพล                                            อุตโรกุล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

395 นางสาว ภัทราภรณ์                                         แตงโม                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

396 นาย ภานรินทร์                                         สันติลววีรรณ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

397 นาย รัชพล                                             วสุิทธิว์ฒันศักด์ิ                                คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

398 นาย รัฐธรรมนูญ                                        แก้วเคน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

399 นาย รัฐธรรมนูญ                                        จันทร์กระจ่าง                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

400 นาย วงศธร                                             บุญสุวรรณ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

401 นางสาว วรรณวนัช                                          อภิวรพัฒน์โชติ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

402 นางสาว วรวรรณ                                            บางพิภพ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

403 นาย วรัตถวร์ี                                         คงมัน่                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

404 นาย วริทธิ ์                                          ใจเยน็                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

405 นาย วสวรรษ                                            เวลาดี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

406 นาย วชัรากร                                           อุดมพล                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

407 นางสาว วลิาวลัย ์                                        เริงพงษ์พันธ ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

408 นางสาว ศศิธร                                             ลักษณนิติการ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

409 นาย ศาณัฐ                                             จริยพงศ์รัตน์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

410 นางสาว ศิศิรา                                            ศรีพิบูลย ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

411 นางสาว ศุภลักษณ์                                         พรบุญญานุภาพ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

412 นาย ศุภวชิญ์                                          สุวรรณะชฎ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

413 นาย ศุภวชิญ์                                          เศรษฐวงศ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

414 นาย สกลภัทร                                           รัตนโชติพานิช                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

415 นาย สรเพชญ์                                           วนัดีภิรมย ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

416 นาย สรยทุธ                                            ธงหิมาลัย                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

417 นาย สาธนิ                                             สิงห์ลอ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

418 นาย สาธนิ                                             ศักด์ิศรีนภากุล                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

419 นางสาว สิริกร                                            อัศวไพฑูรย ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

420 นางสาว สุนิสา                                            มาลัยทอง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

421 นางสาว สุภาพร                                            จิระพรพาณิชย ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

422 นาย สุรพัศ                                            เสรีโยธนิ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

423 นาย สุวพิชญ์                                          แซ่จิว                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

424 นางสาว สุวพิชญ์                                          วจันทวโีรจน์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

425 นาย สุวชิา                                            ศิลป์เสน                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

426 นางสาว แสงระว ี                                          หวงัดี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

427 นาย อภิวทิย ์                                         กาญจนววินิ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

428 นาย อรรถพล                                            ค้านวณศิลป์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

429 นาย อรรถพล                                            วงศ์ปิยะบวร                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

430 นาย เอื ออังกูร                                       คล้ายทอง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ ภาคพิเศษ

431 นาย กรวชิญ์                                           ชัยกังวาฬ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

432 นางสาว กัญชรส                                            หาป้อมชัย                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

433 นาย กิตติณัฐ                                          เอีย่มส้าอางค์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

434 นางสาว กิตติยา                                           กูเ้กียรติกูล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

435 นาย คุณานนต์                                          บุรเทพ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

436 นางสาว โชติกา                                            ตันตระกูล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

437 นาย ณภัทร                                             เผ่าพันธดี์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

438 นางสาว ณัฐณิชา                                           ช้างจันทร์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

439 นาย ณัฐพงศ์                                           สมบูรณ์ภัทรกิจ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

440 นาย ณัฐพล                                             เวชกิจวาณิชย ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

441 นางสาว ณิชา                                              ลิ มมณี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

442 นาย ธฤต                                               หอเพชรรุ่งเรือง                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

443 นาย นนทณัฐ                                            นุตสติ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

444 นาย ประกฤษฎิ ์                                        กนกพงศกร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

445 นาย ปิยวชั                                            ภวะจันทร์สถิต                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

446 นาย พัศวร์ี                                           มะลิแยม้                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

447 นาย พีรณัฐ                                            ณ นคร                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

448 นาย ภัทรกร                                            ทองเจิม                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

449 นางสาว ภัทรพร                                            หาญผดุงกิจ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

450 นาย ภัทรพล                                            ร่มเพชร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

451 นาย รวชิญ์                                            ปานเจริญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

452 นางสาว รวสิรา                                            รัตนวรรณนุกูล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

453 นาย วรชัย                                             วฒิุวรชัยรุ่ง                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

454 นาย ศิระกร                                            ล้าใย                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

455 นาย ศุภกร                                             วงศ์แสวง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

456 นางสาว ศุภนิดา                                           มนตรีววิฒัน์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

457 นาย สิรภพ                                             กางกั น                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

458 นาย เอกสิทธิ ์                                        โค้วเจริญ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

459 นาย ณภัทร                                             ไวพ่อค้า                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

460 นางสาว ณัฐรัตน์                                          เชียงทอง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

461 นางสาว พีรยา                                             กาญจนโอฬารศิริ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

462 นางสาว ศุภนิดา                                           โกมลจินดากุล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

463 นาย สุรัตน์                                           เปรมปลื ม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

464 นางสาว ไอรินทร์                                          วฒันาปิยะรมย ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี

465 นางสาว กมลพรรณ                                           ภักดีไทย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

466 นาย กฤตชัย                                            เวชชากุล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

467 นาย กษิดิษฐ์                                          เพียรธรรม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

468 นาย กิตติธชั                                          นราวชิญ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

469 นางสาว จริยาภรณ์                                         พงศ์อัมพรสิทธิ ์                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

470 นาย จามิกร                                            คงถาวร                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

471 นาย จิณณวตัร                                          เพชรเปล่งสี                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

472 นาย จิราย ุ                                           พรจตุรวธิ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

473 นาย ชาครียส์                                          ทองเกื อ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

474 นาย ชิดชนก                                            ชิตพยคัฆ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

475 นาย ฐวฒิุ                                             บัววฒันา                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

476 นาย ฐิติวฒุน์                                         สุขพรหม                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

477 นางสาว ณภัส                                              วชัรเมธวีรนันท์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

478 นาย ณัฏฐกิตต์ิ                                        กิตติวรการชัย                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

479 นาย ณัฏฐ์คเณศ                                         วฒิุกุลกรนันท์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

480 นางสาว ณิชกานต์                                          วงษ์สกุล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

481 นาย ดรัณภพ                                            พิกุลรัตน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

482 นางสาว ดิษวรรณ                                           ปลอดภัย                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

483 นางสาว ทัศน์ลักษณ์                                       ศิริวฒันาสุนทร                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

484 นาย ธนกฤต                                             แก่นเมือง                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

485 นาย ธนกฤต                                             ศรีลุนช่าง                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

486 นาย ธนภัทร                                            ปิยะพันธุ ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

487 นางสาว ธนัชชา                                            วสุวตั                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

488 นางสาว ธมนวรรณ                                           จ้าปาวลัย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

489 นางสาว ธรรมพร                                            เตชะบรรณะปัญญา                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

490 นางสาว นนทณัฐ                                            บุญพบ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

491 นาย นันทนัช                                           อังศุภากร                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

492 นางสาว ปองกานต์                                          รายภิรมย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

493 นางสาว ปัทมาภรณ์                                         สุวจิตตานนท์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

494 นางสาว ปูยา                                              ปานเดย ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

495 นาย พิชญ์                                             ช่างสลัก                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

496 นาย พิพัฒน์                                           ผึ งไผ่งาม                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

497 นางสาว พิมพิดา                                           พิพัฒน์เจษฎากุล                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

498 นาย พีรณัฐ                                            แก้วสัมฤทธิ ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

499 นาย ภูริทัตต์                                         กิจแผ่ไพศาล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

500 นาย ภูษิต                                             เพ็งมาก                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

501 นาย รฏณ                                               ด่านกุล                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

502 นางสาว รดา                                               เรืองสวสัด์ิ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

503 นางสาว รสธร                                              บูรณวเิศษกุล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

504 นาย วงศกร                                             จันทรรัตน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

505 นาย วรเดช                                             ผายทอง                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

506 นาย วศิน                                              อังกุรรัต                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

507 นาย วาเลน                                             ทองค้า                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

508 นาย ศิรชัช                                            สัตยารักษ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

509 นาย ศุภกร                                             สุขมี                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

510 นางสาว ศุภิสรา                                           วชัรพันธุ ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

511 นาย สันติ                                             บาดีนี ่                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

512 นางสาว สุทัตตา                                           ศรีสุวรรณ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

513 นาย เหมรุจ                                            ศรีสมพันธุ ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

514 นาย อภิชานนท์                                         ลิมป์สุคนธ ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

515 นางสาว อรณัฐฏ์ษา                                         นูมหันต์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

516 นางสาว อิงพร                                             ปูรณโชติ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

517 นาย อิศรา                                             ศรีมงคลธาราธร                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

518 นาย อุดมการณ์                                         ทองดีเลิศ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ภาคพิเศษ

519 นาย คิมหันต์                                          มาลัย                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

520 นาย ฐิติพงษ์                                          พันธพ์ิพัฒไพบูลย ์                                คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

521 นางสาว ณัฐวดี                                            นาคทุง่เตา                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

522 นาย ธนภัทร                                            ถนัดค้า                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

523 นาย ธนัช                                              พฤกษ์ภานุกร                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

524 นาย ธาดา                                              นพรัตยาภรณ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

525 นาย นราวชิญ์                                          ไชยภักดี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

526 นาย เนติภัทร                                          รักวฒันกุล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

527 นางสาว พัณณิตา                                           สกุลเอีย่ม                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

528 นาย ภราดร                                             เสาวนียพ์ิทักษ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

529 นาย เมธาสิทธิ ์                                       อ่อนเเก้ว                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

530 นาย วชิญะพงศ์                                         วฒันชัย                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

531 นางสาว สิตานันท์                                         วฒันะบูรณาพันธ ์                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

532 นางสาว อภิญญา                                            ภัททิยกุล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต

533 นาย กฤติน                                             ตรีวภิานนท์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

534 นาย จักรกฤษณ์                                         มัง่ค่ัง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

535 นาย จักษนภ                                            มากปลิก                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

536 นาย จิรภัทร                                           งามนิธโิชติรัตน์                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

537 นาย จิรภัทร                                           หาญบุญมี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

538 นาย จิรศักด์ิ                                         สีลม                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

539 นาย ชญานิน                                            ธตัิง                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

540 นาย ชาร์ม                                             ช้านาญไพร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

541 นาย ณวฒัน์                                            จริงจิตร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

542 นาย ณัฐกุล                                            จีนส้าราญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

543 นาย ณัฐพนธ ์                                          พิชญากร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

544 นางสาว ณิชารัศม์                                         ปิยะศักด์ิอักษร                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

545 นาย ธนพุฒิ                                            วฒิุศักด์ิ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

546 นาย ธนภัทร                                            ธนโกไสย                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

547 นาย ธนวฒัน์                                           วดัยิง่                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

548 นาย ธเนศพล                                            อุบลเขียว                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

549 นาย ธติิ                                              สุจริตสัญชัย                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

550 นาย ธติิพงษ์                                          ดนตรีเจริญ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

551 นาย ธธีชั                                             ทิมแท้                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

552 นาย นนท์ธนัต                                          จิตสิริภารัตน์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

553 นาย นพนนท์                                            นิม่อนงค์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

554 นางสาว ปลายฟ้า                                           วฑุฒยากร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

555 นาย ปวริศ                                             จันทร์ศิริขจร                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

556 นางสาว พชรพรรณ                                           วไิลเลิศ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

557 นาย พฤทธิ ์ช.                                         ภูมิสุวรรณ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

558 นาย พศวตั                                             ลีลาเกียรติวงศ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

559 นางสาว พิมพ์นิภา                                         อุทัยชัย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

560 นาย ภัคพงษ์                                           ทิพพิชัย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

561 นางสาว ภัทรนิษฐ์                                         ดวงดีกมลทัศน์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

562 นางสาว ภัทรานิษฐ์                                        บัวหอม                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

563 นาย ภาณุพงศ์                                          มีแสงเพ็ชร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

564 นาย ภูธปิ                                             ไชยกฤตยานนท์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

565 นาย ภูริณัฐ                                           มัจฉา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

566 นาย เมธสั                                             ชาติด้ารงค์วงษ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

567 นาย รัฐธรรมนูญ                                        ดวงมาลา                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

568 นาย รัฐธรรมนูญ                                        รัตนโกสุมภ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

569 นาย วชิรวทิย ์                                        จอมเมือง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

570 นาย วรพล                                              นุชอุดม                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

571 นางสาว วริสรา                                            มีดอนรวก                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

572 นางสาว วนัวสิาข์                                         ชูสังราช                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

573 นางสาว ศลิษา                                             ศรีใหญ่                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

574 นาย ศิวชั                                             เนียมน้อม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

575 นาย สิรภพ                                             ตันตยานนท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

576 นาย สุรวฒิุ                                           ก้าเลิศกล้า                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

577 นาย อดิศักด์ิ                                         นุชวงษ์                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

578 นาย อรรถสิทธิ ์                                       ถาวรยิง่                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

579 นาย อาณกร                                             ทองบาง                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต ภาคพิเศษ

580 นางสาว กมลรัตน์                                          สุธรรมเลิศ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

581 นาย กิตติพัฒน์                                        แสงไตรรัตน์นุกูล                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

582 นาย จารุวทิย ์                                        โยคะสิงห์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

583 นาย ธรัีช                                             ชุณหจักร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

584 นาย พีรติ                                             ไกวลัศิลป์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

585 นาย ภูสิทธิ ์                                         ชัยสุกัญญาสันต์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

586 นางสาว ยาสมีน                                            สุริยะเมธ ี                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

587 นาย ศตรังษี                                           แสงผ่องแผ้ว                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

588 นาย ศารทูล                                            ขันทสีมา                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

589 นางสาว อภิชญา                                            อนัคกุล                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (นานาชาติ)

590 นาย ฐิติพงศ์                                          เพ็งศรี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ

591 นางสาว นัชชา                                             ชาญชัยศรี                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ

592 นาย นิธพิงศ์                                          ดลกุลชัย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ

593 นาย ปัฐน์                                             กรรณสูตร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ

594 นางสาว พิมพ์ชนก                                          รัศมีคุณารัตน์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ

595 นาย มหรรณพ                                            ศรีบัวบาน                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ

596 นาย รวชิญ์                                            พุทธศนากุล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ

597 นาย วชิรวทิย ์                                        อาจอ้านวยกิจจา                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ

598 นาย กิตติคุณ                                          ปาค้ามา                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

599 นาย จิรวฒัน์                                          วงศ์ภัทรกุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

600 นางสาว ชมพูภัส                                           รุจาธนนันท์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

601 นาย ชวภณ                                              ตั งศิริชูช่วย                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

602 นาย ณัฐนัย                                            แก้วพินิจ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

603 นาย ณัฐภัทร                                           วรรณพันธ ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

604 นาย ณัฐภัทร                                           หัชชะวณิช                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

605 นาย ธนการ                                             สมสุข                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

606 นางสาว นันท์นภัส                                         พึง่พูล                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

607 นางสาว ปิยวรรณ                                           แสงดอกไม้                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

608 นางสาว พัดชา                                             ดิลกวฒันวฒัน์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

609 นางสาว เพ็ญกวนิ                                          จงมหวญิญู                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

610 นาย ภควรรษ                                            สุจิตรัตนันท์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

611 นางสาว รุจิรางค์                                         ทองกระจ่าง                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

612 นางสาว วรรณรดา                                           โตนาม                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

613 นาย วฆิเนศ                                            สระส้าลี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

614 นางสาว วริตา                                             ฟางสะอาด                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

615 นางสาว ศุภนิดา                                           เจริญธนสิน                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

616 นาย สพลดนัย                                           ชูมณี                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

617 นาย สมาธ ิ                                            สมอโณทัย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

618 นาย สรวชิญ์                                           สอาดสุด                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

619 นางสาว กนกวรรณ                                           สุววิฒันา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

620 นางสาว กมลชนก                                            เล็กมณี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

621 นาย กฤติน                                             กุลมุติวฒัน์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

622 นาย ชยานนท์                                           เอีย่มใส                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

623 นาย ณัฏฐ์                                             ลิ มถาวรรักษ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

624 นาย นบุญ                                              บุญจร                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

625 นาย ปรมัตถ์                                           บุญเปีย่ม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

626 นาย ปุณณภพ                                            นาคามดี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

627 นาย ภูริลาภ                                           ปกรณ์ธรรม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

628 นางสาว เมธปิยา                                           ไหมทอง                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

629 นาย วริิทธิพ์ล                                        เมืองสบาย                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

630 นาย ศาตนันท์                                          วาสะประเสริฐ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

631 นาย อนุรักษ์                                          นิม่เสมอ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

632 นางสาว อรนิชา                                            อุดมรัตน์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

633 นาย เอกดนัย                                           ดีประเสริฐวงศ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ

634 นาย กฤษกร                                             สุจริตจันทร์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

635 นาย กษิด์ิเดช                                         ชัยศิริ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

636 นางสาว กัญญาวร์ี                                         จันทร์ศิริ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

637 นาย กัลป์สิทธิ ์                                      โพธมิาศ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

638 นาย กานต์                                             กิจบ้ารุง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

639 นางสาว กานต์ธติา                                         ศีติสาร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

640 นางสาว ชนกนันท์                                          สิทธิธ์รรมวไิล                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

641 นาย ชยตุ                                              พงศ์สิริ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

642 นาย ชวลัวชิญ์                                         พานทอง                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

643 นาย ชาญชวชิญ์                                         ช้านาญกิจ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

644 นางสาว ฐะกะณิกค์                                         วนัสบดีวงศ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

645 นาย ณัช                                               บุญวรัิตน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

646 นาย ณัชพล                                             กิตติสุทธิ ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

647 นางสาว ณัฐนรี                                            ทรัพยผ์ดุงชนม์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

648 นางสาว ณิชาภัทร                                          ศุภพรวฒันา                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

649 นางสาว ธนาภา                                             จีนะสฤษด์ิ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

650 นาย นพรุจน์                                           จารุสมบูรณ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

651 นางสาว นัฐภรณ์                                           สิงหสถิตย ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

652 นางสาว นิศารัตน์                                         เตชะพันธุ ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

653 นาย บวรทัต                                            พิศาลมงคล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

654 นาย ปริญญา                                            ขันธวทิย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

655 นางสาว ปรียาภรณ์                                         แวน่แก้ว                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

656 นาย ปิยวร์ี                                           จิรานิรันดร์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

657 นาย พงศ์ชนัตถ์                                        บุญสิริเกียรติ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

658 นาย พงษ์อมร                                           พรหมประกาย                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

659 นางสาว พรชนก                                             อุปลา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

660 นางสาว พุธติา                                            เขียวรัตน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

661 นางสาว ภัชภิชา                                           วรัิชชกุล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

662 นาย ภาณุพงศ์                                          เกษมกิจจานุวตัร                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

663 นางสาว ภานุมาศ                                           ชนะนิธธิรรม                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

664 นาย รัชพล                                             เชาวน์ดี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

665 นางสาว ศิรดา                                             รัตนวศิิษฐ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

666 นาย สรสิช                                             มีโพธิส์ม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

667 นาย สิรวชิญ์                                          โยธารักษ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ ภาคพิเศษ

668 นางสาว กานต์ชนก                                          กันณีย ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

669 นางสาว ขวญัแก้ว                                          อุตมะ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

670 นางสาว จิรนันท์                                          ภัทรธรรมกุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

671 นาย ชรินทร์                                           ตันตระกูล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

672 นาย ชวกร                                              สุภีปรี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

673 นาย ตรีวชิญ์                                          มุทิตากุล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

674 นาย ทศพล                                              เมณฑ์กูล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

675 นาย ธรุีตม์                                           บริสุทธิ ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

676 นาย นนท์                                              พุฒิกานนท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

677 นางสาว นพวรรณ                                            กุลชล                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

678 นาย นิธศิ                                             ฉายากุล                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

679 นาย ปวชั                                              นาคพิพัฒน์กุล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

680 นาย ปวนั                                              อินทวงษา                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

681 นาย พัชรพล                                            นิรันพรพุทธา                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

682 นาย ภาณุวชัร                                          เหลืองประดิษฐ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

683 นาย ภาพพิมพ์                                          พิพัฒน์กษีร                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

684 นาย ภูริ                                              ธนาสุนทรไพศาล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

685 นาย ภูรินทร์                                          พิชยมงคล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

686 นาย วงศธร                                             พาณิชยเ์กื อกูล                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

687 นาย วรวฒัน์                                           เชื อเจ็ดตน                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

688 นาย วริทธิ ์                                          อัสวะวสิิทธิช์ัย                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

689 นาย วสุธนัย ์                                         วนพงศ์ทิพากร                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

690 นางสาว วติตัญญูตา                                        แม้ประสาท                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

691 นาย วฒิุภัทร                                          นิลศิริ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

692 นาย สถิระ                                             กิตติสุขมงคล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

693 นางสาว สุทินา                                            ควรพูลผล                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

694 นางสาว อภิชญา                                            ติ วเจริญสกุล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

695 นาย อาชวนิทร์                                         ธรัิกษพันธ ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

696 นางสาว อิสรีย ์                                          ศรีสมบูรณ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ)

697 นาย กัญจน์                                            อัศวพิภพไพศาล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

698 นางสาว กัญญเรศ                                           เสนียศ์รีสกุล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

699 นางสาว กัญญาว ี                                          สุขยิง่                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

700 นางสาว กัลยวรรธน์                                        ชนะพันธ ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

701 นางสาว ชนินาถ                                            กาศยปนันท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

702 นาย ชัยวฒัน์                                          สมกิจศิริ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

703 นาย ณัฐรงค์                                           เกรียงเกริกไกร                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

704 นางสาว นิรัชชา                                           อยูพ่ิพัฒน์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

705 นาย พลพจน์                                            เอีย่มสอาด                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

706 นาย ภัทรรุตม์                                         สุขพานิช                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

707 นาย ภูดิท                                             กฤชเกรียงไกร                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

708 นางสาว รวนีิภา                                           แต่กลาง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

709 นาย วชิญ์ภาส                                          อภิญญารัตน์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

710 นาย วรีนันท์                                          หมุดทอง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

711 นางสาว สุณัฐชา                                           จันทร์พิศาล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส้ารวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ ภาคพิเศษ

712 นาย เจษฎา                                             แสงอมร                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

713 นาย ณัฐกร                                             ประเสริฐทองกร                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

714 นาย ธรรศ                                              สุรสราญวงศ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

715 นาย ธรีภัทร                                           เรืองส้าเร็จ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

716 นาย ธรีวฒิุ                                           แก้วภิรมย ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

717 นาย นพรุจ                                             เพชรทอง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

718 นางสาว นภัสสร                                            มรรคผล                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

719 นาย นฤเบศร                                            เกตุถิน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

720 นาย ปิยะพัฒน์                                         ศรศรี                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

721 นางสาว ผกามาศ                                            สืบแยม้                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

722 นาย พงษ์ประเสริฐ                                      จิรกุลสมโชค                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

723 นาย พชรพล                                             เทศสมบุญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

724 นางสาว พรนภัส                                            คงบูชาเกียรติ                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

725 นาย พัทธนันท์                                         ชัยกิจวฒันะ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

726 นางสาว แพรวา                                             จาววงศ์สันต์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

727 นาย ภาณุเดช                                           หีบเงิน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

728 นาย ยศไกร                                             ปัน่เมืองปัก                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

729 นาย ยคุลเดช                                           บุณยรัตน์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

730 นาย ศรุต                                              จุฬพรรค์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

731 นาย ศิวกร                                             อินทร์ประสิทธิ ์                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

732 นาย สมเจตน์                                           อมรรัตนศิริ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

733 นาย สรวชิญ์                                           สมประสงค์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

734 นาย สิทธรัิตน์                                        เพิม่หรรษา                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

735 นางสาว สิริยากร                                          สันติกชกร                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

736 นางสาว สุภาวดี                                           บุญญอารักษ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

737 นาย สุเมธา                                            ไชยรัตน์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

738 นาย อดิศักด์ิ                                         พาศิรายธุ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา -ทรัพยากรน ้า

739 นางสาว กันตรัตน์                                         พหลยทุธ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

740 นางสาว จรรญารัตน์                                        โตวร                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

741 นางสาว ชญานิศ                                            กล้่าคุ้ม                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ
Page 37 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

742 นางสาว ชญานี                                             พันธศุาสตร์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

743 นางสาว โชติรส                                            ปานแก้ว                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

744 นางสาว ณปกฉัตร                                           ภิรมยช์าติ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

745 นางสาว ณภัทต                                             ธรีะพิริยะ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

746 นาย ณัฐนนท์                                           ถาวรธรรมฤทธิ ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

747 นาย เตชินท์                                           สุทธศัิกด์ิ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

748 นาย ธนินท์                                            ปุญญอมรศรี                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

749 นาย นฤเบศร์                                           ล่ิมภักดีประดิษฐ์                                 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

750 นาย นิธศิ                                             เรืองประไพกิจเสรี                                 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

751 นางสาว นิศารัตน์                                         บางเสน                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

752 นางสาว เบญญา                                             มิตรประชา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

753 นางสาว ปานรัฐ                                            รัศมีโกเมน                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

754 นาย พสิษฐ์                                            สวสัด์ิเมธากุล                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

755 นางสาว รชนีกร                                            จรดล                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

756 นางสาว รุ่งสิริพร                                        เบญจะวานิช                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

757 นาย วชิรวทิย ์                                        เสริมศิริ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

758 นาย วรเมธ                                             ชาวหญ้าแพรก                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

759 นางสาว อชิรญา                                            เดชานันทศิลป์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

760 นางสาว อาทิมา                                            วชัรินทร์ธาดา                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเทคโนโลยกีารบิน ภาคพิเศษ

761 นาย ชนวรรฒ                                            โลหะชาละ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

762 นาย ชนาธปิ                                            จันทร์นนท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

763 นาย ชัยธชั                                            สุขะพิริยะ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

764 นาย ชิโนรส                                            นาคเทวญั                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

765 นาย ธนัท                                              เมธเมาลี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

766 นาย ปกรพัฒน์                                          มุกนนท์                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

767 นาย พสธร                                              นาคะเลิศกว ี                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

768 นาย ภัทพล                                             ชี เจริญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

769 นาย รุ่งภพ                                            ล ้าเลิศปัญญา                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

770 นาย ศิวกร                                             เจิมรัตนรุ่งเรือง                                 คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

771 นาย สิทธชิาติ                                         โต๊ะเมือง                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

772 นาย สิทธภิัสสร์                                       บุษหมัน่                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

773 นาย อัครา                                             แม็คเชน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ -บริหารธรุกิจ (นานาชาติ)

774 นางสาว กนต์ธร                                            ลิมปะพันธุ ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

775 นางสาว ชญานี                                             หุตางกูร                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

776 นาย ชวนิ                                              อังสุวรรณ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

777 นาย ณภัทร                                             อักษรวงศ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

778 นางสาว ทัดดาว                                            กมลรัตน์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

779 นาย ธนภัทร์                                           จิตรศรีศักดา                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

780 นาย ธนภูมิ                                            เลาหเวชวานิช                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

781 นาย นนทพัทธ ์                                         ขันติวฒันา                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

782 นาย ปรัตถ์                                            เจิมหรรษา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

783 นาย ปวรุตม์                                           ศรีโสภิตสวสัด์ิ                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

784 นาย พิทวสั                                            วอ่งศรี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

785 นาย พีรวชิญ์                                          เขตสกุล                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

786 นาย สิรวชิญ์                                          วชัรเสมากุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

787 นางสาว สิริรัตน์                                         สวสัด์ิชัย                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

788 นางสาว สุปวร์ี                                           สุขเกื อ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคภาษาอังกฤษ)

789 นาย จิราย ุ                                           ระมาศ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)

790 นาย ธนกร                                              จันทรโมลี                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)

791 นางสาว พรวติา                                            ผดุงมาศ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)

792 นางสาว พัณณิตา                                           ทักษิณนุกุลวงศ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ (ภาคภาษาอังกฤษ)

793 นางสาว กมลชนก                                            ค้าภูแก้ว                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)

794 นาย กิตติพงศ์                                         เจริญราศรี                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)

795 นางสาว ฑิตฐิตา                                           จงช่วยวงศ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)

796 นาย ธติิ                                              จิตตะยโศธร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)

797 นางสาว มาริสา                                            ธริาช                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)

798 นาย วรีะกร                                            ศิลปวงศธร                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)

799 นาย สุพศิน                                            พานเทียน                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)

800 นางสาว เอกปวร์ี                                          พิชาดุลย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม (ภาคภาษาอังกฤษ)

801 นาย เฉลิมเกียรติ                                      ฟูทรัพยน์ิรันดร์                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

802 นาย ชลชาติ                                            ฐานกิตติคุณ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

803 นาย ธนดล                                              ชลเจริญ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

804 นาย บารมี                                             ไทยเศรษฐ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

805 นาย ภาณุพงศ์                                          ไพบูลยธ์นศาล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

806 นาย ภูมิภัทร                                          ศิริเหล่าไพศาล                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

807 นาย วศิน                                              ทองสังข์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

808 นาย สรวยี ์                                           สงวนศักด์ิ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

809 นาย อมรศักด์ิ                                         เจริญฤทธิว์งศ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)

810 นางสาว อลิษา                                             ทรัพยน์ิธ ิ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาปี 1 วศิวกรรมศาสตร์ (บางเขน)
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1 นางสาว กนกวรรณ                                           เสาร์มัน่                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

2 นาย กฤษฎา                                             กิด่วน                                            คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

3 นาย กฤษณะ                                             เล็กเพ่อ                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

4 นาย กษิดิศ                                            หาญล้ายวง                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

5 นางสาว กัญญาณัฐ                                          นาคพลกรัง                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

6 นางสาว กานต์เทพิน                                        ฤทธิเ์ดช                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

7 นางสาว กานต์สินี                                         อมรธนัยมนย ์                                      คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

8 นาย กิตติพล                                           ดีพุม่                                            คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

9 นาย กูเ้กียรติ                                        ก้าแก้ว                                            คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

10 นาย เขษมศักด์ิ                                        แสงไพโรจน์                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

11 นาย จักรกฤษณ์                                         นาคนิยม                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

12 นางสาว จันทราภรณ์                                        ช่วยทอง                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

13 นาย เจตวฒัน์                                          สมบูรณ์                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

14 นาย เจษฎาพงษ์                                         พูนทรัพย ์                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

15 นาย ชนสรณ์                                            วฒิุ                                              คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

16 นางสาว ชนากาน                                            วงษ์ยะปาน                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

17 นาย ชนาธปิ                                            จิตวบิูลย ์                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

18 นาย ชวลิต                                             ช้างสาร                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

19 นาย ญาณาธปิ                                           เหลืองวไิล                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

20 นางสาว ฐิติมา                                            ศรีราชบัวผัน                                      คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

21 นาย ณภัทร                                             อิทธผิลภูมิ                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

22 นาย ณัฐชรินทร์                                        ค้าลือชา                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

23 นางสาว ณัฐฐาพร                                           สีลาเขตร์                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

24 นาย ณัฐพงษ์                                           จันทเพ็ชร์                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

25 นาย ณัฐพล                                             ยอดชมยาน                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

26 นาย ณัฐวฒิุ                                           ทองพวงเงิน                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

27 นางสาว ณัฐสุดา                                           ยอดเครือ                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

28 นาย ต้นตระการ                                         ชูถึง                                             คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

29 นาย ทัศน์สรัญ                                         อัครบวรวงศ์                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

30 นาย ธนกฤต                                             มีนาพระ                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

31 นาย ธนวงศ์                                            แก้วสารถี                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

32 นาย ธนัญชัย                                           สงวนกุล                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

33 นาย ธนาธปิ                                            อ่้ารัศมี                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

34 นางสาว ธญัชนก                                            กาญจนสนิท                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

35 นางสาว ธดิานุช                                           ไกรยบุตร                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

36 นาย นฤดล                                              คุดฉา                                             คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

37 นาย นฤนาถ                                             มุง่ดี                                            คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

38 นางสาว นัฐฐากมล                                          ศุกรกาญจน์                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

39 นาย นัฐภูมิ                                           ภูส่วสัด์ิ                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี
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40 นาย นิธศัิกด์ิ                                        ทรัพยเ์พชร                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

41 นาย บุญฤทธิ ์                                         แสงภักดี                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

42 นางสาว บุณยาพร                                           อุย้ตา                                            คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

43 นาย ปรมินทร์                                          ศิริวฒันาโกวทิ                                    คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

44 นาย ปิยณัฐ                                            ปูคะธรรม                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

45 นาย พงศธร                                             ชิณวงศ์                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

46 นางสาว พนัฐฎา                                            ภักดีโยธา                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

47 นาย พสธร                                              ปัน้เทียม                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

48 นาย พันธกานต์                                         สังข์สุวรรณ                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

49 นางสาว พิชญาภัค                                          ดอกกุหลาบ                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

50 นาย พิสิฐ                                             กกนาค                                             คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

51 นาย พิสิฐ                                             จันทร์คง                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

52 นาย พีรพัฒน์                                          หลิมสวาสด์ิ                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

53 นาย พีระชัย                                           องคะศาสตร์                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

54 นางสาว แพรชมพู                                           ประจิตร                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

55 นางสาว ภัคจิรา                                           แก้วละมูล                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

56 นางสาว ภัคจิรา                                           สิริวรากรวงศ์                                     คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

57 นาย ภูเมธ                                             ธนันธคุิณ                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

58 นางสาว มัชฌิมา                                           บางนิม่น้อย                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

59 นางสาว เมธาว ี                                           อุปพงษ์                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

60 นาย เมธ ี                                             พรหมเอื อ                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

61 นาย รัชชานนท์                                         ทองเมืองหลวง                                      คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

62 นางสาว รัตน์ชนก                                          อุน่ตะขบ                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

63 นางสาว รัตนาวดี                                          เพ็ญสวา่ง                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

64 นางสาว รุ่งนภา                                           บุญเกษ                                            คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

65 นางสาว รุจิรา                                            ภาคธรรม                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

66 นางสาว ลักษณารีย ์                                       แก้วไกรจักร์                                      คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

67 นางสาว ลัดดาวลัย ์                                       แดงสุวรรณ                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

68 นาย วรตม์                                             บุราคร                                            คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

69 นาย วรยศ                                              แสงประไพร                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

70 นางสาว วรรณิษา                                           เขียวกระโทก                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

71 นาย วชัระ                                             โสภาศรี                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

72 นางสาว ศรัณยา                                            อร่ามศิริรุจิเวทย ์                               คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

73 นาย ศุภชัย                                            เทียมจันทร์                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

74 นางสาว โศจิรัตน์                                         ประดิษฐษร                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

75 นางสาว ษานิตย ์                                          อมตวฒัน์                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

76 นาย สมรักษ์                                           รอดสีเสน                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

77 นางสาว สลิตา                                             สุทธบิูลย ์                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

78 นาย สิทธชิัย                                          ทับเงิน                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี
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79 นาย สิรวชิญ์                                          โลหะ                                              คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

80 นาย สิวโรจ                                            แป้นประดิษฐ                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

81 นางสาว สุชาวดี                                           พิมพิชัย                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

82 นางสาว สุดารัตน์                                         หูก้าปัง                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

83 นางสาว สุดารัตน์                                         มังคละเสถียร                                      คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

84 นาย สุรพงษ์                                           นครพัฒน์                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

85 นาย สุริยา                                            พันธุรั์ตน์                                       คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

86 นางสาว สุวรรณ์ฤทัย                                       เด่นดวงเดือน                                      คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

87 นาย อดิศักด์ิ                                         สิทธยิศ                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

88 นางสาว อทิตยา                                            สุกใส                                             คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

89 นาย อธพิัชร์                                          ศรีบวรธนวงศ์                                      คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

90 นาย อนุวงศ์                                           ภารสมบูรณ์                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

91 นาย อนุวฒัน์                                          สุขเจริญ                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

92 นาย อภิสิทธิ ์                                        สุขแก้ว                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

93 นางสาว อรสา                                              พินิจดวง                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

94 นาย โอม                                               เมฆวชิัย                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาพลศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

95 นางสาว กาญจนา                                            สระทองเอก                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

96 นางสาว จุฑามาศ                                           เห็มวจิิตร                                        คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

97 นางสาว ชุติมา                                            จ้าปาทอง                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

98 นางสาว ธนพร                                              ตั งสัตยสุ์จริต                                   คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

99 นางสาว นิจจารีย ์                                        ทองสงคราม                                         คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

100 นางสาว เบญจวรรณ                                          สัตตบุตร                                          คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

101 นางสาว เพ็ญนภา                                           สิหิงค์                                           คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

102 นางสาว สุรารักษ์                                         สิทธธิาดาพงศ์                                     คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

103 นาย อาภากร                                            ศรีงาม                                            คณะศึกษาศาสตร์  สาขาวชิาสุขศึกษา (หลักสูตร5ป)ี

Page 42 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นางสาว กัญจนพร                                           บูรณากาญจน์                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

2 นางสาว จิตติพิสุทธิ ์                                    เจริญวยั                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

3 นางสาว ชุดานันท์                                         วฒันแยม้                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

4 นางสาว ณัฏฐ์อาภากุล                                      ฉัตรวฒิุไกร                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

5 นาย ณัฐกฤษฏิ ์                                        เคร่งวทิยา                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

6 นางสาว นภัสวรรณ                                          ส้าราญ                                             คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

7 นางสาว พลอยขวญั                                          กล่ินศรีสุข                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

8 นางสาว พัชรี                                             สินแก้ว                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

9 นางสาว พิชาดา                                            ตุ้นสกุล                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

10 นาย ภาณุวชิญ์                                         ชาวสวน                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

11 นาย รัชชประภา                                         โพธิพ์ิมลวฒันะ                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

12 นาย วรัญชัย                                           จังศิริพรปกรณ์                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

13 นาย ศิวกร                                             บุญเจริญพันธท์ว ี                                 คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

14 นางสาว ศุภาพิชญ์                                         ตั งถึงถิน่                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

15 นางสาว สิรีธร                                            ทองอ่อน                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

16 นาย สุกนต์ธ ี                                         พงษ์โสภา                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

17 นาย สุทธภิัทร                                         พรภักดี                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

18 นาย อภิชาติ                                           จงดีซ่ือสัตย ์                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

19 นางสาว กรรณิการ์                                         เสิงขุนทด                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

20 นางสาว จันทิรา                                           วฒันศิลเมฆินทร์                                   คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

21 นางสาว ฐิตารีย ์                                         โห้ไทย                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

22 นางสาว ณัฏฐา                                             เดชฤทธิพ์ลเลิศ                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

23 นางสาว ณัฐชยา                                            ณ ล้าพูน                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

24 นางสาว ณัฐทกร                                            เกียรติบ้ารุง                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

25 นางสาว ณัฐมณ                                             มัน่คง                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

26 นางสาว ทรงอัปสร                                          กันต์นิกุล                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

27 นาย ธนภัทร                                            ศรีราช                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

28 นางสาว ประภัสสร                                          ปริญญาพิมลพร                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

29 นาย ปองภพ                                             รุ่งเรืองสาคร                                     คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

30 นาย ปิยวฒัน์                                          นาครักษา                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

31 นาย พุฒิพงศ์                                          พรประชานุวฒัน์                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

32 นาย ภูรี                                              พิฆเนศวร                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

33 นาย รชต                                               วจิักขณ์พันธ ์                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

34 นาย รพินทร์                                           อุชชิน                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

35 นางสาว วจน                                               วฒันสุขชัย                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

36 นางสาว ศศิวมิล                                           รัตนกิจยนต์                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

37 นาย ศีลวตั                                            เผดิมชิต                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

38 นาย สร้ล                                              ตฤติยศิริ                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ)

39 นาย กรวชิญ์                                           สุบรรณวลิาศ                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร
Page 43 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว กุลจิรา                                           คงดี                                              คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

41 นาย คณาธปิ                                            ธนหิรัญโรจน์                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

42 นางสาว ชญาณี                                             วงษ์ขจร                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

43 นางสาว ชนากานต์                                          สุดแดน                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

44 นาย ฐิติวฒัน์                                         ชัยสมบูรณ์พันธ ์                                  คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

45 นาย ณัฐกิตต์ิ                                         จินดาไทย                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

46 นางสาว ณัฐธมน                                            วรรณชัย                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

47 นาย ทศพล                                              แซ่เจีย                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

48 นางสาว ธญัรดา                                            ยงทิว                                             คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

49 นางสาว เบญญทิพย ์                                        บัวเก่า                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

50 นาย พงศ์ภัค                                           ศรีสิงหสงคราม                                     คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

51 นางสาว พรทิพา                                            เทพประยรู                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

52 นางสาว เพ็ญพิชชา                                         เพ็ญกุล                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

53 นางสาว ภัทรวดี                                           วชิัยยะ                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

54 นางสาว วสุนันท์                                          ฮ้อเถี ยน                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

55 นางสาว วภิาว ี                                           ชัยนนถี                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

56 นาย ศิณรุต                                            เจริญสุข                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

57 นาย ศิรวชิญ์                                          วภิูษณมังคละ                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

58 นาย สุรเชษฐ์                                          ตั งสง่ากุล                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

59 นางสาว อินทิรา                                           สุวรรณโคตร                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร

60 นางสาว กนิษฐา                                            เข็มสันเทียะ                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

61 นาย จิรชัย                                            นิติเรืองเวชกุล                                   คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

62 นาย ชัยพัฒน์                                          โตแยม้                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

63 นางสาว ญาณิศา                                            ใจเทีย่ง                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

64 นาย ณัฐภัทร                                           ข้าเพชร                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

65 นาย ปฏิพัทธ ์                                         ชัยพรแก้ว                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

66 นาย ปวร์ี                                             จุลสุคนธ ์                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

67 นาย ปิติภัทร                                          กาญจนาศรีโรจน์                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

68 นางสาว ปิยวรี                                            สุทธวิาณิช                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

69 นาย ปุณณวทิย ์                                        บุญมาเลิศ                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

70 นางสาว สุชญา                                             เกียรติโอภาส                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

71 นางสาว อภิชญา                                            ปิยะกิจเจริญ                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์เกษตร (ภาคพิเศษ)

72 นางสาว ณัฐภรณ์                                           ไตรเวทย ์                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์

73 นาย กรพรรณ                                            ศุขเฉลิม                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

74 นางสาว กัญญาวร์ี                                         ตาละลักษมณ์                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

75 นาย กิตติศักด์ิ                                       ชัชวาล                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

76 นางสาว เกษรา                                             หล่อเวสารัชกร                                     คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

77 นาย จารุพัฒน์                                         สุนทรบุระ                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

78 นาย เจษฎากร                                           ชุติภัทรธร                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)
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79 นางสาว ชลธชิา                                            มุกดาม่วง                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

80 นาย ณัฐนท์                                            สังวรวงษ์พนา                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

81 นางสาว ณัฐสุดา                                           ปัน้ดี                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

82 นางสาว ธนัยธรณ์                                          โชติชนะเสรี                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

83 นาย นราวชิญ์                                          แก้วโกวทิ                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

84 นางสาว นูรีน                                             วนัขวญั                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

85 นางสาว พิชชาภา                                           หัตถสัมฤทธิ ์                                     คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

86 นาย พิชญุตม์                                          คทาวชัรกุล                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

87 นางสาว ภควดี                                             สะแกงาม                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

88 นางสาว ภัทรชนก                                           ชาวสวน                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

89 นาย ภูริณัฐ                                           สบายสมัย                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

90 นาย ศักด์ิชนก                                         ไกรลาส                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

91 นาย ศักดิพัฒน์                                        พุกประเสริฐ                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

92 นางสาว สุธดิา                                            อัมระปาล                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

93 นาย อนุวตั                                            นามโสวรรณ์                                        คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

94 นางสาว อริสรา                                            ผิวนวล                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

95 นางสาว อึนเฮ                                             ฉ่อย                                              คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ)

96 นาย กิตติธชั                                          วฒันะประกรณ์กุล                                   คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

97 นางสาว ขวญัสุดา                                          ดวงศรี                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

98 นางสาว ชนนิกานต์                                         ล้วนเส้ง                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

99 นาย ชัยวฒัน์                                          โตแยม้                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

100 นาย ณัฐ                                               จิราธนกูล                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

101 นางสาว ณัฐกาญจ์                                          ศาศวตัวาณิช                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

102 นาย ณัฐพนธ ์                                          เพี ยนศรี                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

103 นาย ธนกร                                              นิมิหุต                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

104 นาย ธนพล                                              วาณิชชัชวาลย ์                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

105 นาย พงศกร                                             ทองไชย                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร

106 นางสาว กรชนก                                             โลโต                                              คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

107 นาย กลวชัร                                            จารุพัฒน์                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

108 นางสาว กุลจิรา                                           บุญศิริยะ                                         คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

109 นางสาว ชนกนันท์                                          ลิ มประเสริฐ                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

110 นาย ชาญชัย                                            กัว                                               คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

111 นางสาว ณัฐชานันท์                                        พรพิชัยด้ารงค์                                     คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

112 นาย ธติิวฒิุ                                          พุม่ฉายา                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

113 นางสาว นุชจรี                                            ศรีพรมมินทร์                                      คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

114 นาย ประสิทธวิฒัน์                                     พลายแก้ว                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

115 นางสาว ปุณยาพร                                           มาล้าโกน                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

116 นาย พรพิศิษฎ์                                         พวงมณี                                            คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

117 นางสาว พิมพ์ชนก                                          พ่วงพงษ์                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
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118 นางสาว พิมพ์ชนก                                          พ่วงชัง                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

119 นางสาว พิมพิกา                                           บัวเกตุ                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

120 นางสาว เพชรรัตน์                                         สืบมงคล                                           คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

121 นาย ยศวริส                                            ทองธรรมสกุล                                       คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

122 นางสาว วรัญญา                                            เจริญพืช                                          คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

123 นางสาว ศรัณญา                                            ปานด้า                                             คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)

124 นางสาว ออมพลอย                                           สิริเรืองปัญญา                                    คณะเศรษฐศาสตร์  สาขาวชิาธรุกิจการเกษตร (ภาคพิเศษ)
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1 นางสาว กัญญาวร์ี                                         ศิลสมิต                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

2 นาย ฐิติพัฒน์                                         ทัพวร                                             คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

3 นางสาว ดวงหทัย                                           กุลติยะรัตนะ                                      คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

4 นาย ธนรัตน์                                           เข็มกลัด                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

5 นาย นันทชัย                                           ตะวนัเยน็                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

6 นางสาว นาตยา                                             ฆังคัสสะ                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

7 นางสาว เบญญา                                             นิติไกรนนท์                                       คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

8 นาย พลพจน์                                            ลิเอกวรรณเจริญ                                    คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

9 นาย พศวร์ี                                            ยิ มหนองโพธิ ์                                    คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

10 นางสาว ภิตติมาต์                                         ตะปานนท์                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

11 นาย มัฆริณทร์                                         ภูสวสัด์ิเจริญ                                    คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

12 นางสาว เวธกา                                             งามเกาะ                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

13 นางสาว ศีรดา                                             ตระกูลพรายงาม                                     คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา

14 นางสาว สโรชา                                             โพธิส์ง่า                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาชุมชน)

15 นางสาว ชนาภา                                             สถาพร                                             คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาคลินิก)

16 นางสาว สุปรียา                                           อัยยะวรากูล                                       คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาคลินิก)

17 นาย วชัรพงษ์                                          สุวรรณเรืองศรี                                    คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาคลินิก) ภาคพิเศษ

18 นางสาว กัญญารัตน์                                        แห้วเพชร                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาพัฒนาการ)

19 นางสาว นฐมน                                              ตันสกุล                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาพัฒนาการ)

20 นางสาว พิชุตา                                            สัมผัสสุข                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาจิตวทิยา (จิตวทิยาอุตสาหกรรมและองค์การ)

21 นาย ณฐวชัร                                            ปาลวฒัน์วไิชย                                     คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

22 นาย ธราเทพ                                            ธรมีฤทธิ ์                                        คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

23 นาย ธญัภัทร                                           ชัยสวสัด์ิ                                        คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

24 นางสาว นนธชิา                                            ศรีม่วง                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

25 นางสาว ประกายฉัตร                                        ฤทธาภัย                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

26 นาย พรีวธุ                                            ช่วงรัตน์                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

27 นาย พลกฤต                                             ชัยยะ                                             คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

28 นางสาว อชิตา                                             อานุภาพภราดร                                      คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครอง)

29 นางสาว ตวงพร                                             นิยมปัทมะ                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

30 นาย ธนภัสสร์                                          ยนืยง                                             คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

31 นาย นันทวฒัน์                                         สนแจ้ง                                            คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

32 นาย ภัทรดนัย                                          ภวภูตานนท์                                        คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

33 นางสาว โศภิตา                                            ศิลาอาสน์                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

34 นาย อริญชย ์                                          ศิริชาติ                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ)

35 นางสาว นพสร                                              ทองดี                                             คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) ภาคพิเศษ

36 นาย กวนิ                                              อ่อนตา                                            คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย)

37 นางสาว ปาณิศา                                            ฟักเขียว                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย)

38 นาย ภูมิใจ                                            แสงประทุม                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย)

39 นาย วรวฒัน์                                           เกื อสกุล                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย)
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40 นางสาว วรัญญา                                            ไชยภูมิสกุล                                       คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย)

41 นางสาว สุวพรรณ                                           สังขมณี                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย)

42 นาย อัศม์พลม์                                         แสนค้าภูเขตต์                                      คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) ภาคพิเศษ

43 นาย ฐิติศักด์ิ                                        หอยทอง                                            คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

44 นาย ณัฐวฒิุ                                           เจริญรักษ์                                        คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

45 นางสาว ธนศิริ                                            มิเตกาศ                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

46 นาย ธร์ี                                              โปรเมฆานนท์                                       คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

47 นางสาว ปรียาภรณ์                                         บุญเทีย่ง                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

48 นางสาว สิริยาพร                                          ทองห่อ                                            คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิารัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์)

49 นาย กฤษตเมธ                                           บรรเจิดเลิศ                                       คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมิศาสตร์

50 นาย ชลวทิย ์                                          นิลโสม                                            คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมิศาสตร์

51 นางสาว ญาดา                                              ชุณหวรานนท์                                       คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมิศาสตร์

52 นางสาว ปรียาภรณ์                                         ศรีลาศักด์ิ                                       คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมิศาสตร์

53 นางสาว ภานุมาศ                                           อุปแก้ว                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมิศาสตร์

54 นางสาว อัจฉรา                                            ร่มแก้ว                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาภูมิศาสตร์

55 นาย ชัชชาย                                            แจ่มจันทร์                                        คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

56 นาย ธนภัทร                                            ขานไข                                             คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

57 นางสาว นันธชิา                                           แก้วสกุล                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

58 นางสาว นิลาวณัย ์                                        ชัยกะเสว ี                                        คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

59 นางสาว ปรียาลักษณ์                                       ศรีสอาด                                           คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

60 นางสาว พฤษสร                                             เนาวรังษี                                         คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

61 นาย รัชชานนท์                                         ล้วนศิริ                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

62 นางสาว วริษฐา                                            รัตนรินทร์                                        คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

63 นางสาว ศันสนีย ์                                         อุทัย                                             คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์

64 นางสาว ครองขวญั                                          ชนะอุดมทรัพย ์                                    คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิานิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

65 นาย ธนัชชา                                            ช้านาญเวช                                          คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาประวติัศาสตร์

66 นางสาว อาทิตยา                                           ถนอมทรัพย ์                                       คณะสังคมศาสตร์  สาขาวชิาประวติัศาสตร์
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1 นาย กนก                                               อรรฆยมาศ                                          คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

2 นาย กฤติน                                             รุจิแสงวทิยา                                      คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

3 นาย กันยช์นก                                          แซ่อึ ง                                           คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

4 นาย คุณานนต์                                          ทองแช่ม                                           คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

5 นางสาว จิรญา                                             ชัยประภา                                          คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

6 นางสาว ญาณิศา                                            ลักขณาวราภรณ์                                     คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

7 นางสาว ญาณิศา                                            จันทร์สุภา                                        คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

8 นางสาว ฐิตา                                              วงศ์หาญเชาว ์                                     คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

9 นางสาว ฐิติรัตน์                                         ด้ารงทวศัีกด์ิ                                     คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

10 นางสาว ณัชชา                                             เอีย่มลออ                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

11 นางสาว ณัฏฐณิชา                                          รักชาติพานิช                                      คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

12 นางสาว ณัฐนิชา                                           เทีย่งทัศน์                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

13 นางสาว ณัฐมน                                             เจียรประภาส                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

14 นาย ณัฐวร                                             เกียรติขจรเดช                                     คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

15 นาย ธนรัตน์                                           วฒิุอุตดม                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

16 นางสาว ธญัวลัย                                           บุญแก้ว                                           คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

17 นางสาว นวพร                                              หนวชิิต                                           คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

18 นางสาว นวภรณ์                                            ทะสะโส                                            คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

19 นางสาว นัทธมน                                            นาคละมัย                                          คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

20 นางสาว นิธมิา                                            โตอดิเทพย ์                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

21 นางสาว เบญญา                                             ฉัตรแก้วชัย                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

22 นางสาว เบญญานุช                                          จิตตคาม                                           คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

23 นางสาว ปนัดดา                                            เอีย่มสอาด                                        คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

24 นาย ปรานต์                                            ประจันพาณิชย ์                                    คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

25 นาย ปัณณวชิญ์                                         ไพฑูรยว์งศ์วรีะ                                   คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

26 นาย ปิยวทิย ์                                         ฤกษ์ส้าราญ                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

27 นาย พชรพล                                             นิตยแ์สวง                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

28 นางสาว พริ มพราวดี                                       โอรุ่งเรือง                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

29 นางสาว พัชมน                                             ไพศาลยทุธ                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

30 นาย พัชรพล                                            ดาวสุวรรณ                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

31 นางสาว พัทธมน                                            นวพักตร์พิไล                                      คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

32 นาย รัชวฒัน์                                           ปาลี                                             คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

33 นางสาว วรพรรณ                                            ชัยกรณ์กิจ                                        คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

34 นางสาว แววตะวนั                                          ปัญจะเทวคุปต์                                     คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

35 นางสาว ศรัณยา                                            ศรีไทยเจริญ                                       คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

36 นางสาว ศศิธร                                             ศิริมหา                                           คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

37 นางสาว ศุภนิดา                                           รงคสุวรรณ                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

38 นางสาว สกุลรัตน์                                         เกษประดิษฐ                                        คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

39 นาย สัณหณัฐ                                           ศรประสิทธิ ์                                      คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว อักษราภัค                                         เขียวป้อง                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์

41 นาย อัคราช                                            แก้วเนียม                                         คณะสัตวแพทยศาสตร์  สาขาวชิาสัตวแพทยศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นางสาว กมลา                                              ตั งวบิูลยป์ัญญา                                  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

2 นางสาว เจน                                               วงัประเสริฐกุล                                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

3 นางสาว นิตา                                              นิยม                                              คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

4 นางสาว ปฏิญญา                                            พัฒนะประยรูวงศ์                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

5 นางสาว พรพธ ู                                            ใหม่วงศ์                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

6 นางสาว พัณณิตา                                           เนือ่งศรี                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

7 นางสาว ศิรภัสสร                                          เเสงบุญเกิด                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

8 นางสาว ศุภาพิชญ์                                         สิทธพิล                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

9 นางสาว สสิธร                                             นามพงษ์                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

10 นางสาว สาวนิี                                            แสนอุบล                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

11 นางสาว อรจิรา                                            เจริญจิตร                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

12 นางสาว อันดามัน                                          เข็มจินดา                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ

13 นางสาว ชนิตา                                             แก้วเกื อมิตร์                                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

14 นางสาว ฐิตาพร                                            ตัญศิริ                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

15 นางสาว ณัชชา                                             เเสงสวา่ง                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

16 นางสาว ณัฐธดิา                                           ชลอเดช                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

17 นาย ธนกฤต                                             ค้ามีทอง                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

18 นาย พัดยศ                                             ยีห่ล่ันสุวรรณ                                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

19 นางสาว พิมลพรรณ                                          จรัสวโิรจน์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

20 นางสาว วรดา                                              ดีพยงุ                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

21 นางสาว วรันธร                                            พิพัฒนาทรกุล                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

22 นางสาว ศศิการต์                                          ชีวนิวภิาส                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

23 นาย สิรนนท์                                           ร่มร่ืนวาณิชกิจ                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจุ (ภาคพิเศษ)

24 นางสาว กฤตชณัธ                                           สินสอน                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

25 นางสาว กัณฐิกา                                           แววสวา่ง                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

26 นางสาว กานต์ธดิา                                         สิงหนาทนิติรักษ์                                  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

27 นางสาว กุลวดี                                            วริิยะพล                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

28 นางสาว เกศสุชา                                           วสิาวะโท                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

29 นางสาว ชรินทร                                            สุวรรณสิงห์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

30 นาย ชาญชิต                                            จิตรานนท์                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

31 นางสาว ญาดา                                              อัจจิมาธร                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

32 นางสาว ฐิติชญา                                           อัครเดชเรืองศรี                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

33 นางสาว ณัฐชยา                                            พุทธเจริญ                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

34 นางสาว ณัฐชานันท์                                        ควรประเสริฐ                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

35 นาย เทพธารินทร์                                       จารุรักษา                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

36 นางสาว ธวลัหทัย                                          ศรีหมากสุก                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

37 นางสาว ธญัชนก                                            เกตุภักดีกูล                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

38 นาย นครินทร์                                          สัจจะประภา                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

39 นางสาว นลิน                                              สมิหลัง                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว นลินทิพย ์                                        อิม่ชาลี                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

41 นางสาว ปนัสยา                                            บุญประดิษฐ                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

42 นาย ปราการ                                            ศรีวไิลฤทธิ ์                                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

43 นางสาว ปิยธดิา                                           ดีดสี                                             คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

44 นางสาว พรไพลิน                                           รสเผือก                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

45 นางสาว พสธรวลี                                           ประสมศรี                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

46 นางสาว ภัทราวดี                                          หมืน่เดช                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

47 นาย ภาณุพงศ์                                          มีด้า                                              คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

48 นางสาว ภาวณีิ                                            โพธิเ์งินงาม                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

49 นาย วชัรากร                                           กิตติธนาชัย                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

50 นางสาว วริดี                                             เสนาพิทักษ์กุล                                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

51 นาย วรีภัทร                                           ศรีวลิาศ                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

52 นางสาว ศศิพิมพ์                                          วเิศษวงษา                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

53 นางสาว สมฤดี                                             ลือชาพุฒิพร                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

54 นางสาว อภิสรา                                            ด้ารงศักด์ิสถาพร                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

55 นางสาว อริสรา                                            สอาดรักษ์                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ

56 นางสาว จิตบุญญา                                          ชมนิม่                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ภาคพิเศษ)

57 นางสาว ชัญญานุช                                          น้อยดี                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ภาคพิเศษ)

58 นาย ธนบดี                                             กล่ินละออ                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ภาคพิเศษ)

59 นางสาว สาวติรี                                           แตงกล่อม                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ภาคพิเศษ)

60 นาย สิรวชิญ์                                          แสงดาว                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพ (ภาคพิเศษ)

61 นาย กฤชณัท                                            แพเทียนทอง                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

62 นาย กษิดิส                                            รัตนเรือง                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

63 นาย กิตติศักด์ิ                                       เพ็งอาทิตย ์                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

64 นางสาว จิรนันท์                                          หาญฐาปนาวงศ์                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

65 นางสาว ชนากานต์                                          จาดสอน                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

66 นางสาว ชัญญา                                             สิทธอิ้านวย                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

67 นาย ฐิติทัศน์                                         เดชเดชะ                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

68 นางสาว ณัฐณิชา                                           คันธรัตน์                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

69 นางสาว ธนัยพร                                            เรือนสุภา                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

70 นาย ธรีเดช                                            กองพุฒิ                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

71 นางสาว นันท์นภัส                                         คงวราคม                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

72 นางสาว บุณยานุช                                          ผิวงาม                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

73 นางสาว ปณิดา                                             กรรณาธกิรณ์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

74 นาย ปรเมนทร์                                          อ่อนทอง                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

75 นางสาว ประกายวรรณ                                        ใจยาว                                             คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

76 นางสาว ประภาพรรณ                                         พลหาญ                                             คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

77 นางสาว ปานชีวา                                           โฆษิตเจริญกุล                                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

78 นางสาว พรนภา                                             ทวกีัน                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นางสาว พริมา                                             จันทสุวรรณโณ                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

80 นางสาว ภัทรานิษฐ์                                        วทิยาภรณ์                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

81 นางสาว มิณฑิษา                                           ปัทมกุลชัย                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

82 นางสาว รดา                                               วชิาวรณ์                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

83 นางสาว วรศมน                                             พานิชย ์                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

84 นางสาว วรัชยา                                            ตรีญาณวฒัน์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

85 นางสาว วรัธนันท์                                         อุน่ปรีชาวณิชย ์                                  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

86 นางสาว วมิลณัฐ                                           เกิดนพคุณ                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

87 นางสาว ศศิตา                                             เหชัยภูมิ                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

88 นางสาว ศศิวมิล                                           คงปลื ม                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

89 นางสาว ศิริญญา                                           สารศรี                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

90 นางสาว อัญมณี                                            เต็งเจริญพงศ์ธร                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

91 นางสาว ธนัชชา                                            สันติตรานนท์                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

92 นางสาว ธนาภรณ์                                           ชีวนิสุขอ้าไพ                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

93 นางสาว ปวชิญา                                            แสงเจริญตระกูล                                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

94 นาย วนัเฉลิมสิริต์ิ                                   วงศ์ธรรมโชติ                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (ภาคพิเศษ)

95 นาย กษิดิศ                                            พิมพ์สิน                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

96 นาย กิจนิพิฎฐ์                                        มีทรัพย ์                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

97 นางสาว เกวลิน                                            ภาคยธ์วชั                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

98 นาย คณิศร                                             สุรัตน์                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

99 นาย จิรพัฒน์                                          ปัญญาปฏิภาณ                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

100 นางสาว จิรัชญา                                           พิเศษกุล                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

101 นางสาว ชัชธดิา                                           อาศุเวทย ์                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

102 นางสาว ณัฐชา                                             เทียนจันทร์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

103 นาย ณัฐพงษ์                                           ใบเจริญโรจน์                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

104 นางสาว ณิชกานต์                                          เมฆเบญจาภิวฒัน์                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

105 นาย ธนกร                                              พนาชาติ                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

106 นางสาว บุณยวร์ี                                          ไตรรัตน์รุ่งเรือง                                 คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

107 นาย ปฐพี                                              เซ่งบุญต๋ัน                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

108 นางสาว ปวนัรัตน์                                         ทิพยก์องลาศ                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

109 นางสาว ปวณ์ีนุช                                          ฮ่ันเจริญ                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

110 นางสาว พลชา                                              พูพุ่ฒ                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

111 นางสาว พสุชากร                                           เพียรช่าง                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

112 นาย พัทธดนย ์                                         จริตซ่ือ                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

113 นาย พีรวชิญ์                                          เดว ี                                             คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

114 นางสาว ภคนันท์                                           ก้าวกิจประเสริฐ                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

115 นาย ภูริวฒั                                           กอแก้ว                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

116 นางสาว มติพร                                             จงประสพลาภ                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

117 นางสาว รติมา                                             พิพัฒน์วงษ์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นาย วรนาถ                                             รัตธนภาส                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

119 นาย ศุภกร                                             เติมพงศ์เจริญกิจ                                  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

120 นางสาว สิรณัฐ                                            หวงัสมบูรณ์ศิริ                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

121 นางสาว สุจารี                                            กิตติโยภาส                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

122 นาย อชิตพล                                            ธรีะเรืองไชยศรี                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

123 นาย อธยิะ                                             ลีลาวณิชย ์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร

124 นางสาว กุลธดิา                                           กนกรัตนนุกูล                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

125 นางสาว ชนิดา                                             แสงเทศ                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

126 นางสาว ชวศิา                                             ฉุนกมล                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

127 นางสาว ฐิติลักษม์                                        สมบุญเจิญ                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

128 นาย ณภัทร                                             โยธายทุธ                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

129 นาย ณัฐธญั                                            รัฐปาโล                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

130 นางสาว ทยตุา                                             ตงศิริกุล                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

131 นาย ธนกร                                              เลาหศิลป์สมจิตร์                                  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

132 นางสาว ธมนวรรณ                                           อึ งประภากร                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

133 นางสาว ธมลวรรณ                                           พรหมช่วย                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

134 นาย ธรีนันท์                                          เชาวว์ฒันกุล                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

135 นางสาว นัทธมน                                            ทวโีชคสิริกุล                                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

136 นางสาว นารีรัตน์                                         มะลิลา                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

137 นางสาว เบญญาภา                                           วงศ์อรุณนิยม                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

138 นางสาว ปรางค์วดี                                         พันธุศ์รี                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

139 นางสาว ปราณปรียา                                         ล้อดงบัง                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

140 นางสาว พรรณวดี                                           นรานรนันท์                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

141 นางสาว พัชมณ                                             มีฤกษ์สม                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

142 นางสาว พัชร                                              ชูศักด์ิ                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

143 นางสาว พัชรรินทร์                                        ตั งสุริยาไพศาล                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

144 นางสาว พิมพ์วภิา                                         อาชวรังสรรค์                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

145 นาย ภูมิภัทร                                          ศุภเกียรติสุนทร                                   คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

146 นางสาว รวสิรา                                            บุญแต้ม                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

147 นาย วรเดช                                             ศิริรัตนบวร                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

148 นางสาว วริศรา                                            รชตะพฤกษ์                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

149 นางสาว ศิรจิตต์                                          ธรรมรัตน์                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

150 นาย ศุภกันต์                                          จิรฐิติพงศ์                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

151 นาย สมาวรรธน์                                         เตียอภิภคิน                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

152 นางสาว สิริเพ็ญ                                          ทัพกิจ                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

153 นางสาว สุดาภัตร                                          ถาวรเกรียงไกร                                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

154 นางสาว สุธาทิพย ์                                        ศิรินนท์ธนเวช                                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

155 นางสาว อัญชิสา                                           ตันสุน                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)

156 นางสาว อัญชิสา                                           อิสิชัยกุล                                        คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ)
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157 นางสาว ขนิษฐา                                            เอ่งฉ้วน                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

158 นางสาว ฐาปนี                                             จาวรรณกาศ                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

159 นางสาว ณัชชา                                             จิรันดร                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

160 นางสาว ณัฎฐา                                             ประคองทรัพย ์                                     คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

161 นางสาว ณัฐพร                                             ชิณเกตุ                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

162 นางสาว ตรีเนตร                                           ขันธว์งศ์                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

163 นางสาว ทัศนันท์                                          ธาดาโกสียรัตน์                                    คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

164 นางสาว นลัทพร                                            ใยเมือง                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

165 นางสาว บุษบาวรรณ                                         อ้อมแก้ว                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

166 นางสาว ปรพร                                              การุญญะวร์ี                                       คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

167 นางสาว ปวริศา                                            โพธมิะฮาด                                         คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

168 นาย ภูผา                                              นันทชัย                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

169 นางสาว รัชนิดา                                           สันธนะวทิย ์                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

170 นางสาว วราพร                                             เมฆลอยลม                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

171 นางสาว ศุภิสรา                                           ประพันธว์งศ์                                      คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

172 นาย สันติ                                             พูลสง                                             คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ

173 นางสาว ชญาสิณี                                           วฒันโสภา                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

174 นางสาว ภัทรานิษฐ์                                        เข็มพงษ์                                          คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

175 นางสาว ศศิวมิล                                           มานะกิจ                                           คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)

176 นางสาว อรญานี                                            ปันนวล                                            คณะอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ)
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1 นางสาว กนลรัตน์                                          เอื อโอภาพัฒน์                                    คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา

2 นาย เกรียงไกร                                         สุดยอด                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา

3 นาย เจตวฒิุ                                           กาญจนาภา                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา

4 นาย ชเนตตีภัทร                                        ศิริอ่อน                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา

5 นาย ณัชชวกร                                           ปรางทอง                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา

6 นางสาว บุษรารัตน์                                        สุขวงศ์                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา

7 นางสาว สาธนิี                                            วกิรานต์พงศ์                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา

8 นางสาว กฤตสินี                                           เจริญผล                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

9 นาย ธรรมนิตย ์                                        เสียงสุทธวิงศ์                                    คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

10 นางสาว เมธาว ี                                           วนาภิชิต                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

11 นางสาว อรวรรณ                                            ไชยภา                                             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

12 นางสาว กุลวรา                                            หงษาครประเสริฐ                                    คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

13 นางสาว ชวลัญา                                            มณีฉาย                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

14 นาย แทนไท                                             เวชรักษ์                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

15 นาย รวกิันต์                                          เพิม่เกียรต์ิตระกูล                               คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

16 นางสาว ลานนา                                             แยม้ยลงาม                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

17 นาย สมประสงค์                                         ค้ากลิ ง                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

18 นางสาว สิริกร                                            กระต่ายทอง                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

19 นาย อัครเดช                                           โอฬารศิริศักด์ิ                                   คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ ภาคพิเศษ

20 นาย ธา้รงค์ฤทธิ ์                                      สีทองทาบ                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส

21 นางสาว นิศาลักษณ์                                        ทองศิวะรักษ์                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส

22 นางสาว ธญัชนก                                            วรีะศิริ                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาเยอรมัน

23 นางสาว พรวนัช                                            เจริญวงศ์                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาเยอรมัน

24 นาย สรรเสริญ                                          เชิดบุญชาติ                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาเยอรมัน

25 นางสาว อิสณากรณ์                                         รังสิพุฒิพงศ์                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาเยอรมัน

26 นางสาว วนัทพร                                            ชัยวฒันพงศ์                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่

27 นางสาว วรรษมน                                            มุกดาสนิท                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาญีปุ่น่

28 นางสาว ชตวลัย ์                                          ชาวนัดี                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีน

29 นางสาว ปวติรา                                            จันทร์สนธกิุล                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีน

30 นางสาว พีรพร                                             วรโฆษิต                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีน

31 นางสาว ศศิมาศ                                            ควรวไิลย                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีน

32 นางสาว ศิรประภา                                          ธปูสุวรรณ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาจีน

33 นาย กฤติน                                             ปานนวล                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

34 นางสาว ชฎาวชิญ์                                          ไหมอุม้                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

35 นาย ชวกร                                              ขอพึง่กลาง                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

36 นางสาว ณัฐรดา                                            มิคาแอล                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

37 นางสาว ณัฐรัตน์                                          พุทธา                                             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

38 นางสาว ธญัญภรณ์                                          สวสัด์ิศรี                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

39 นางสาว บุญสิตา                                           วงษ์สกุล                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)
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40 นางสาว บุณิกา                                            หล่อเกรียงไกร                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

41 นางสาว ปรัชญาพร                                          จ้าปาแถม                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

42 นางสาว ปุณยภา                                            ไชยเมือง                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

43 นางสาว เพ็ญนภา                                           สุขโพรง                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

44 นางสาว มลิวณัณ์                                          ปัญญาปิง                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

45 นางสาว รวโีรจน์                                          คงสุวรรณ                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

46 นางสาว วรรณกานต์                                         แก้วกัณฑ์                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

47 นางสาว วนัวสิา                                           เขตรดง                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

48 นางสาว ศศิธร                                             ภานุรัตน์                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

49 นางสาว สราลักษณ์                                         ปรีชากูล                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

50 นางสาว สโรชา                                             ใจรักษ์                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

51 นาย สิปปกรณ์                                          ระหงษ์                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

52 นางสาว ไอรดา                                             พวงประดับ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาวรรณคดี (กลุ่มวรรณคดีไทย)

53 นางสาว จนิสตา                                            เลิศสนองบุญ                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาส่ือสารมวลชน

54 นางสาว ธนพร                                              โรจนนาวนิ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาส่ือสารมวลชน

55 นางสาว นฤกมล                                             โพธนิาม                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาส่ือสารมวลชน

56 นางสาว กชกร                                              จันกนก                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

57 นางสาว กษิยากร                                           รุ่งเรืองภิญโญสุข                                 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

58 นางสาว เกสรา                                             ท้วมไฉยา                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

59 นาย ขจรเกียรติ                                        ศรีวงษา                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

60 นาย จิรพล                                             บุญครอง                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

61 นางสาว ชัญญา                                             ชาญธวชัชัย                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

62 นาย ณัฐพงษ์                                           ชาติกระโทก                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

63 นาย ทศพล                                              สุภัทรกุล                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

64 นาย ธวชัชัย                                           เปล่ียนสกุล                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

65 นางสาว ธญัญรัตน์                                         ผลาผล                                             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

66 นาย ธรีธร                                             สุนทรสุข                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

67 นาย ธรีวฒัน์                                          แถมพยคั                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

68 นาย นวนิ                                              เทียนโชติ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

69 นางสาว ปาริชาต                                           มีสุขมาก                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

70 นางสาว พรชา                                              จุลินทร                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

71 นาย พละพล                                             สุตานนท์                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

72 นางสาว พัชรี                                             ใยยนิดี                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

73 นาย มงคล                                              ด้าริสินชัย                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

74 นาย วรเชษฐ์                                           เปียปัน่                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

75 นางสาว วริศรา                                            ชูพงษ์                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

76 นาย วรุตม์                                            เอกอรุณ                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

77 นาย ศิริวฒัน์                                         จันทร์สวา่ง                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

78 นาย สกนธร์ี                                           อินทสุวรรณ                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นาย สงกรานต์                                          ชาวไร่อ้อย                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

80 นางสาว สาริศา                                            พัชรไกรเวท                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

81 นางสาว สุนิสา                                            โลดทนงค์                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

82 นาย อณาวลิ                                            บุญมณี                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

83 นางสาว อาภัชนีย ์                                        ธรีะธา้รงชัยกุล                                    คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

84 นางสาว อาภัสรา                                           สารบรรณ์                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

85 นางสาว อาภาศรี                                           สารบรรณ์                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

86 นาย เอกพล                                             โพธิท์อง                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีไทย

87 นางสาว กรกนก                                             บุญประกอบ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

88 นาย จารุพงษ์                                          สวนใจเยน็                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

89 นางสาว ชนิกานต์                                          เขาแก้ว                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

90 นางสาว ชนินาถ                                            ศิริพันธุ ์                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

91 นางสาว ชลลดา                                             พรมลี                                             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

92 นาย ชัยวฒัน์                                          อึ งแสงภากรณ์                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

93 นาย ณฐกร                                              ภูสอดสี                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

94 นาย ณัฐพล                                             ขันสีทา                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

95 นาย ณัฐวชั                                            มังมติ                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

96 นางสาว ณิชกานต์                                          กรพันธ ์                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

97 นางสาว ตาวนั                                             สวสัด์ิพานิช                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

98 นางสาว ธมนวรรณ                                           ประเสริฐศรี                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

99 นาย ธรรมนูญ                                           กันภัยเพือ่น                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

100 นาย นรินทร์                                           พันธพ์ุทธ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

101 นางสาว ประพิมพ์ฝัน                                       อเนกคุณวฒิุ                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

102 นาย ประภวตั                                           โรจนสุขกมล                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

103 นางสาว พภัสสรณ์                                          จารุอัครพัฒน์                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

104 นางสาว พิจิกา                                            คูณกลาง                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

105 นาย พิทวสั                                            วรัชรังสิมันต์ุ                                   คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

106 นางสาว พิมชนก                                            สุวฒัน์ศิริผล                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

107 จ่าอากาศเอก พิสิษฐ์                                           พิศิษฐ์นรเดช                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

108 นาย เพชรรัตน์                                         ภูป่ระเสริฐ                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

109 นาย ภราดร                                             พินโพธิว์งษ์                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

110 นาย ภัทรพงศ์                                          สุขสวสัด์ิ                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

111 นางสาว ภัทรวดี                                           อมัติรัตน์                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

112 นาย ภานุวฒัน์                                         ตระกูลฮุน                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

113 นาย ยทุธศักด์ิ                                        ชุมสาย ณ อยธุยา                                   คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

114 นาย ระพีภัทร์                                         เขียวอ้าพร                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

115 นาย วาทิน                                             ชัยวรารัตน์                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

116 นางสาว ศศิวมิล                                           ไชนาพันธุพ์ิพัฒน์                                 คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

117 นาย ศุภวนัชัย                                         ประกายกิจ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นาย สุกฤต                                             สุขนิวฒัน์                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

119 นาย สุดปิติ                                           ลือชัย                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

120 นางสาว สุทัตตา                                           จรัสก้าจรกูล                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

121 นาย อภิชิต                                            แสงนิติเดช                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

122 นางสาว เอกวไิล                                           ปานทอง                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาดนตรีตะวนัตก

123 นาย กรพัฒน์                                           โรจน์ธนานันต์                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

124 นางสาว ณฐมน                                              กิตติวทิิตคุณ                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

125 นางสาว ณัฐณิชา                                           ศรีเพชร                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

126 นางสาว ณัฐนิชา                                           จันทร์เปีย                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

127 นางสาว ณัฐพร                                             สร้อยจ้าปา                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

128 นางสาว ธนภรณ์                                            ไทยณรงค์                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

129 นาย ธรรมวฒัน์                                         พัฒนาสุทธนินท์                                    คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

130 นางสาว ปิน่จุฑา                                          บุญเรือง                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

131 นางสาว ปุณนภา                                            บุญญากิจโสภา                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

132 นางสาว พรพนารัตน์                                        ส้มฉุน                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

133 นางสาว ภควดี                                             จรูญไพศาล                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

134 นางสาว รวสิรา                                            บรรจงจิตร                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

135 นางสาว ศศิวมิล                                           สุขสม                                             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

136 นางสาว สุวดิา                                            ทองบ่อ                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

137 นางสาว อริษา                                             พรมนก                                             คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

138 นางสาว อิทธนิี                                           โพธปิักษ์                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

139 นางสาว อุษณีย ์                                          นิลละเอียด                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

140 นาย เอกภพ                                             ทองเขียว                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาไทย

141 นางสาว กฤติยาณี                                          จันทร์ฉาย                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

142 นางสาว กัลยารัตน์                                        สร้อยมณี                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

143 นาย กานต์                                             บุญแก้ว                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

144 นางสาว จิดาภา                                            รัตนกุลวฒันา                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

145 นางสาว จิตตมาส                                           จงสงวนดี                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

146 นางสาว จิราพัชร                                          ขาวสุด                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

147 นางสาว ชาลิสา                                            ชัยชิต                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

148 นาย ณัฐดนัย                                           บุญงาม                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

149 นาย แทนพงศ์                                           พรหมวจิิต                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

150 นางสาว ธญัชนก                                            ฑีฆะสุข                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

151 นางสาว พรพรรณ                                            เนียมน่วม                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

152 นางสาว พรรณพลอย                                          พลทะจักร                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

153 นางสาว ไพลิน                                             ม้าจีน                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

154 นาย ภาณุวฒัน์                                         ภมรศิริตระกูล                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

155 นางสาว ภูพลอย                                            สถาปนพิทักษ์กิจ                                   คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

156 นางสาว มิง่ขวญั                                          หทัยศีลวตั                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว
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157 นางสาว รินนา                                             กิจจาเจิด                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

158 นางสาว แววทราย                                           เมืองมีศรี                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

159 นางสาว ศุภนิดา                                           อมรไตรภพ                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

160 นางสาว สุธาชินี                                          ไชยกิตติ                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

161 นางสาว สุธาทิพย ์                                        ทิมทัพ                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

162 นาย อนัส                                              ทองค้าวงศ์                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

163 นางสาว อรอนงค์                                           อาชานนท์                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

164 นางสาว อัจจิมา                                           สัมพัจฉรากุล                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

165 นางสาว อารียา                                            มานะทัต                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

166 นางสาว กานต์ธรีา                                         อภัยโส                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

167 นางสาว เครือวลัย ์                                       เจริญไชย                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

168 นางสาว ฉัตรแก้ว                                          พูพะเนียด                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

169 นางสาว ชฎาพร                                             บุญบรรลุ                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

170 นางสาว ญาณิศา                                            พันธผู์ก                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

171 นางสาว ณัฐญาดา                                           มานะสิริจินดา                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

172 นางสาว ธนาภรณ์                                           สุนทรชาติ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

173 นางสาว นันทศิริ                                          ศิริคุณ                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

174 นางสาว ปรารถนา                                           ลิ มสุวรรณ                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

175 นางสาว รามาวดี                                           เชาวเลิศ                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

176 นางสาว วรัทยา                                            หอมขจร                                            คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

177 นางสาว วริศรา                                            แยม้ปัน้                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

178 นางสาว ศุภาภรณ์                                          สวยพริ ง                                          คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

179 นางสาว ศุภิสรา                                           มัง่เจริญ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

180 นาย สรัล                                              พันธนุะ                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

181 นางสาว สุจิตรา                                           ปัญจรุจิกุล                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาจีนธรุกิจ) ภาคพิเศษ

182 นางสาว กัญญาณัฐ                                          ขอบโคกกรวด                                        คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

183 นางสาว กานต์ชนก                                          จินตบุบผา                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

184 นางสาว ณัฐชา                                             บุญสุยา                                           คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

185 นาย ทิตา                                              เยน็ประเสริฐ                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

186 นาย นัฏฐนันท์                                         กิจจาเกษมกุล                                      คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

187 นางสาว มณฑิรา                                            วภิานุรัตน์                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

188 นาย สยาม                                              พันธแ์จ่ม                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

189 นางสาว เสาวภา                                            รัตนวราหะ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

190 นางสาว อธกิานต์                                          เอีย่วเจริญ                                       คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ

191 นางสาว อาทิตยา                                           วงศ์วเิศษ                                         คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก (กลุ่มวชิาภาษาญีปุ่น่ธรุกิจ) ภาคพิเศษ
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1 นางสาว กัญชนินทร์                                        สุขนิยม                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

2 นางสาว จุฑาพร                                            สิทธานุกูล                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

3 นางสาว ชลรดา                                             จันทพงษ์พิวฒัน์                                   คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

4 นางสาว ณัฏฐธดิา                                          อยูเ่ยน็                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

5 นางสาว ณัฐธดิา                                           วงศ์สวสัด์ิ                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

6 นางสาว ธมลวรรณ                                           ธานีครุฑ                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

7 นาย ธนัยบูรณ์                                         ชมทรัพยท์ว ี                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

8 นางสาว นภสร                                              โลหกิจ                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

9 นาย นัทธพงศ์                                          ธานินทร์ธราธาร                                    คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

10 นางสาว ปณิตา                                             ชีวงักูล                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

11 นาย ปัณณ์                                             ฉิมสุวรรณ                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

12 นาย พัทธดนย ์                                         บุญช่วย                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

13 นางสาว พาศิกา                                            นิลสวย                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

14 นางสาว พิชชาพร                                           หนูเกตุ                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

15 นางสาว พิชญ์สินี                                         กาลคลอด                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

16 นางสาว ภาวณีิ                                            ลี ลือเดช                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

17 นาย เล่อยี ่                                          แซ่ก๊วย                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

18 นางสาว ศิธกาญจน์                                         สรณะพิบูลย ์                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

19 นาย ศิรชัช                                            ลีพิบูลยส์วสัด์ิ                                  คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

20 นางสาว สุชานาถ                                           สินธรัุตเวช                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

21 นางสาว สุภาวดี                                           โมราราช                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

22 นาย อัษฎา                                             บูชาวงั                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

23 นาย อินทัช                                            วรีะคณานนท์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการเงิน

24 นาย กิตติภพ                                           ฤทธจิันทร์                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

25 นาย คุณากรณ์                                          บุญเกิด                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

26 นางสาว จิดาภา                                            เอีย่มสมบูรณ์สุข                                  คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

27 นางสาว จิตพิสุทธ ิ                                       รุจิโรจน์วงศ์                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

28 นาย ชลิต                                              เนตยวจิิตร์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

29 นางสาว ชัญญา                                             เพชรสุภา                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

30 นางสาว ฐิติกานต์                                         ธนิ่าน                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

31 นางสาว ฑิตยา                                             มุง่สุจริตการ                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

32 นางสาว ณัฏฐพิชา                                          ฐิติพงษ์วรภัทร                                    คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

33 นางสาว ณิรชาร์                                           แสนมุข                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

34 นางสาว ถิรภร                                             แก้วมหานิน                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

35 นางสาว ปภาวดี                                            ไทรฟัก                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

36 นาย ปิยวฒัน์                                          ปิยวชัรวจิิตร                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

37 นางสาว ปิยาพัชร์                                         แสงบัวแก้ว                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

38 นางสาว พัชรสุทธ ์                                        แป๊ะเส้ง                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

39 นางสาว พิมพ์อุมา                                         เศวตนันทน์                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ
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40 นาย พูนพงษ์                                           แซ่หว ู                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

41 นางสาว แพรวา                                             พึง่ทว ี                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

42 นางสาว ภิญญาพัชญ์                                        ล ้าภักดี                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

43 นางสาว เมธาว ี                                           ลีเรืองสกุล                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

44 นางสาว รัชนี                                             ศรีมาวงค์                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

45 นาย วรรณพงศ์                                          ศักดิวรพงศ์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

46 นาย ศิรวทิย ์                                         พวงทิพย ์                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

47 นาย ศุภโรจน์                                          โสภาค                                             คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

48 นางสาว สุกฤตา                                            อังกูรมหาสุข                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

49 นาย เสฎฐวฒิุ                                          พ่วงจีน                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

50 นางสาว อนุตตรีย ์                                        ทรัพยม์ี                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการ

51 นางสาว ธมลวรรณ                                           ศิริเลิศวรกุล                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

52 นางสาว ธนัยช์นก                                          แสงสวา่ง                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

53 นางสาว ธนัยธรณ์                                          โล่ห์สถาพรพิพิธ                                   คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

54 นางสาว นัทธช์นก                                          กิจสวสัด์ิ                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

55 นางสาว นิรชา                                             ขอบชิต                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

56 นางสาว พิชญา                                             ประมวลรัตน์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

57 นางสาว ภุชนา                                             พันธุช์ืน่                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

58 นางสาว มนสิชา                                            ธารารัตนากุล                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

59 นาย วชิรวทิย ์                                        จอมอินตา                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

60 นางสาว สุทธดิา                                           โพธพิฤกษ์                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

61 นางสาว สุธดิา                                            แก้วกอง                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

62 นาย อธนิัท                                            พรธญัมงคล                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการจัดการการผลิต

63 นาย กรกฤต                                             เหล่าตระกูล                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

64 นาย กรวร์ี                                            พิกุลงาม                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

65 นาย กฤษฎิ ์                                           พุม่ไพศาลชัย                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

66 นาย กันต์                                             ธนรัตนานนท์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

67 นางสาว กันยา                                             วจิิตร                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

68 นาย การัณ                                             แซ่ตั ง                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

69 นางสาว กุลนิดา                                           เฮงตระกูล                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

70 นางสาว จิณณา                                             พงศาวรี                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

71 นาย จิราย ุ                                           ขาวทอง                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

72 นางสาว ชนนิกานต์                                         เทียนสมจิตร                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

73 นาย ชัยวทิย ์                                         ทองทิพย ์                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

74 นางสาว ณัฐธดิา                                           เบ้าสิงห์สวย                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

75 นาย ทองฉัตร                                           ร่มฉัตรทอง                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

76 นาย ทัฬห                                              กุศลาไสยานนท์                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

77 นาย ธนดล                                              จันทร์สิทธพิงศ์                                   คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

78 นาย ธนพัฒน์                                           กิจเจริญ                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นางสาว ธนภรณ์                                            ศรีชัยนนท์                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

80 นาย ธฤต                                               รัตนาวะดี                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

81 นาย ธาวติ                                             พันธมุณี                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

82 นางสาว นรีนาถ                                            บุญวนิชยาเลิศ                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

83 นางสาว บุณยานุช                                          วชัรนันทพงศ์                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

84 นางสาว ปภาวรินท์                                         ประพันธมิตร                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

85 นาย ปุณณวชิ                                           สุจริต                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

86 นาย พชร                                               ยงใจยทุธ                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

87 นาย พัชรพล                                            กิตติวทิวสั                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

88 นาย พิจักษณ์                                          ครูปัญญามาตย ์                                    คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

89 นางสาว พิมพ์ชนก                                          ไพศาลกิจรุ่งเรือง                                 คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

90 นาย เมธาวนิทร์                                        อ้ารุง                                             คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

91 นาย รวชิญ์                                            คุณโชติ                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

92 นาย รัชชานนท์                                         สนธวิรชัย                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

93 นางสาว รุ่งเรือง                                         ปิน่ทอง                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

94 นาย วรีชัย                                            กุลขจรพันธุ ์                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

95 นาย ศศิน                                              อิม่ลา                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

96 นาย สรท                                               ไทยรัฐเสถียร                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

97 นางสาว สุพิชชา                                           จันทร์สอง                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

98 นาย อาทิตย ์                                          เรืองสุรเกียรติ                                   คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

99 นาย โอฬาร                                             นิธคุิณิตานันท์                                   คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาการตลาด

100 นางสาว ฉัตรฑริดา                                         ไพศาลนันทน์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

101 นางสาว ณัฐณิชา                                           ภัครกาญจน์กุล                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

102 นางสาว นภัสกร                                            ไวยกูล                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

103 นางสาว นัฐกมล                                            สวสัด์ิวงษ์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

104 นางสาว นันทนัช                                           ดาโรจน์                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

105 นางสาว ปานสวรรค์                                         ทองเขียว                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

106 นางสาว พรพรรณ                                            ประเสริฐท่าไม้                                    คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

107 นางสาว พัชราภา                                           ทองสุข                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

108 นางสาว พิชยา                                             ไสยสุวรรณ                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

109 นางสาว พิมพ์โชษิตา                                       ทรัพยเ์ยน็                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

110 นางสาว พิมพาพรรณ                                         อรรถเวชวรุตม์                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

111 นาย ภูเบศ                                             ลิโมทัย                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

112 นางสาว ลักษมี                                            โชคตาม                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

113 นาย สุกฤต                                             คันธพสุนธรา                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี

114 นางสาว กชมน                                              รู้ปิติวริิยะ                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

115 นาย กมลวทิย ์                                         เยีย่มสมบัติ                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

116 นางสาว กรทรัพย ์                                         ภูฆัง                                             คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

117 นาย คณบดี                                             อาษาสุข                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นางสาว จิดาภา                                            เนาสราญวงศ์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

119 นางสาว จิดาภา                                            พราวพันธุ ์                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

120 นางสาว จิตต์เพชร                                         รุธริะกุล                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

121 นาย จิรวทิย ์                                         บุญถาวร                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

122 นางสาว จิรัชญา                                           เนตินานนท์                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

123 นางสาว ฉัตรร์เกล้า                                       สุขสันติบรรยง                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

124 นางสาว ชนากานต์                                          อาจนะ                                             คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

125 นางสาว ชนิกาญจน์                                         มีอ้าพล                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

126 นางสาว ชยานันท์                                          บุญเจริญผล                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

127 นางสาว ญาณิศา                                            โอฬาริกเดช                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

128 นาย ฐานวฒัน์                                          สุขุมวาท                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

129 นาย ณัฐพล                                             ตั งจิตเพิม่ความดี                                คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

130 นางสาว ณัฐมล                                             โพธิเ์งิน                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

131 นางสาว ธนพร                                              ศรีสถาพร                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

132 นาย ธนวชิญ์                                           ลีลาสถาพรชัย                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

133 นางสาว ธมลวรรณ                                           พิมงา                                             คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

134 นางสาว ธญัชนก                                            เอีย่มสอาด                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

135 นางสาว ธญัลักษณ์                                         ศิริอนันต์มณี                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

136 นาย นภดล                                              วสูิตรศักด์ิ                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

137 นางสาว บุญสิตา                                           ดาราสุริยงค์                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

138 นางสาว บุณยนุช                                           ซีมาการ                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

139 นางสาว เบญจวรรณ                                          กาลสังข์                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

140 นางสาว ปพิชญา                                            ประกอบการ                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

141 นางสาว ประภาพรรณ                                         ถิตะพาณิชย ์                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

142 นาย พชรินทร์                                          อยูพ่ล                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

143 นางสาว พรรณธภิา                                          ทองหมัน                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

144 นางสาว พัชรา                                             บุญญานุภาพกุล                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

145 นางสาว พิมพ์อร                                           วรสุข                                             คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

146 นาย เฟือ่งรพี                                         ชัยวรีจิต                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

147 นางสาว ภวนิทิพย ์                                        วภิาวนิ                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

148 นางสาว ภัทราภรณ์                                         เรืองจาบ                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

149 นาย ภาณุวฒัน                                          โกศลอินทรีย ์                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

150 นางสาว ภาวรีย ์                                          เทพอ้านวยสุข                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

151 นางสาว มณฑารพ                                            เอ่งฉ้วน                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

152 นางสาว มณีทิพย ์                                         หวัน่อินตา                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

153 นางสาว มนต์มนัส                                          รัตนวฒิุกร                                        คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

154 นางสาว เมธณีิ                                            ศฤงคาร                                            คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

155 นางสาว รักษิณา                                           ใหม่พระเนตร                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

156 นางสาว รัญชิดา                                           กิตติวนิิชนันท์                                   คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

157 นางสาว รัตติกาล                                          ศรีไพบูลยผ์ลิน                                    คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

158 นางสาว วณิฐา                                             สาระ                                              คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

159 นางสาว ศยามล                                             พลแสน                                             คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

160 นางสาว ศรัญญา                                            เชยกีวงศ์                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

161 นาย ศรัณยภ์ัทร                                        อินทโกสุม                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

162 นางสาว ศศิชา                                             คงกิจเจริญชัย                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

163 นางสาว ศศิอรุณ                                           ศิริสีรัสสะ                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

164 นางสาว ศิรดา                                             นาครัชตะอมร                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

165 นางสาว ศิวพลอย                                           เจริญกิตติภัทร                                    คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

166 นาย สิรวชิญ์                                          สังกิตติวรรณ                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

167 นางสาว สิริมนต์                                          มีทรัพย ์                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

168 นางสาว สุดาพร                                            หาญณรงค์                                          คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

169 นางสาว สุนิษา                                            ปานกลาง                                           คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

170 นางสาว สุพิชฌาย ์                                        เพ็ญเขียว                                         คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

171 นางสาว สุภัสสรา                                          ศรีจันทร์กาศ                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

172 นาย อภิสิทธิ ์                                        เทียมพันธพ์งศ์                                    คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

173 นาย อรรณพ                                             เจริญสวสัด์ิ                                      คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

174 นางสาว อักษราภัค                                         อักษรวรนารถ                                       คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

175 นางสาว อัญชลี                                            อรุณรุววิฒัน์                                     คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ

176 นาย โอห์ม                                             ยาเลส                                             คณะบริหารธรุกิจ  สาขาวชิาบัญชี ภาคพิเศษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย กฤษณะชาติ                                         สังข์จันทร์                                       คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

2 นางสาว คริษฐา                                            สีตลาภิรมย ์                                      คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

3 นางสาว จรรยา                                             ธรรมสาโร                                          คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

4 นางสาว เจนจิรา                                           ศรีพงศ์                                           คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

5 นางสาว ชฎาพร                                             ภักดี                                             คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

6 นางสาว ชนกพร                                             เพ็งสวา่ง                                         คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

7 นางสาว ชนิษฐา                                            ไตรรัตน์อภิบาล                                    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

8 นางสาว ชิดชนก                                            อยูเ่จริญ                                         คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

9 นางสาว ญาณินี                                            เอื อการณ์                                        คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

10 นางสาว ณรัช                                              กนกอุดมสิน                                        คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

11 นางสาว ณัชชา                                             เลิศวศิาล                                         คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

12 นาย ณัฐชนน                                            บุญส่งประเสริฐ                                    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

13 นางสาว ณัฐพร                                             ประกาศเภสัช                                       คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

14 นาย บัณฑิต                                            ถาค้ามี                                            คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

15 นางสาว ประภัสสร                                          สอนนวล                                            คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

16 นางสาว ปลายฝัน                                           ค้าประกอบ                                          คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

17 นางสาว พนิตพรรณ                                          เอีย่มนนท์                                        คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

18 นางสาว ภาวนิี                                            ผลงามเนตรอรุณ                                     คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

19 นาย ภูเบศร์                                           ศรีสวสัด์ิ                                        คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

20 นางสาว มุกเรขา                                           อาสน์สิริ                                         คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

21 นางสาว เมษา                                              เจือฮ่วย                                          คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

22 นางสาว วรกมล                                             เพ็งศาสตร์                                        คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

23 นางสาว วรัญญา                                            เหลืองอร่ามกุล                                    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

24 นางสาว วราภรณ์                                           ทวเีงิน                                           คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

25 นางสาว วริษา                                             วนิทะสมบัติ                                       คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

26 นาย วศัพล                                             สุนทรนันท                                         คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

27 นางสาว วสิสุตา                                           สิงห์สถิตย ์                                      คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

28 นางสาว สิรินทรา                                          อุดมกิจโกศล                                       คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

29 นางสาว สุทธดิา                                           อุดมธนะบริบูรณ์                                   คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

30 นางสาว สุเมธนิี                                          ธปูบูชา                                           คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์

31 นางสาว ขวญัสิริ                                          พุม่พงษ์                                          คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

32 นางสาว ธดิารัตน์                                         จุลเกตุ                                           คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

33 นาย นันทนาฎ                                           นันเขียว                                          คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

34 นางสาว ปณัชฎา                                            จินาวา                                            คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

35 นางสาว ไลกิ น                                            ทัน                                               คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

36 นาย วราพงษ์                                           งามกนก                                            คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

37 นาย สุทัศน์                                           ราชคู                                             คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

38 นางสาว สุภชา                                             ศรีสมัคร                                          คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

39 นางสาว อนัญลักษณ์                                        สิทธานุกูลวงศ์                                    คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นาย อัศนี                                             ฉันทรางกูร                                        คณะเทคนิคการสัตวแพทย ์ สาขาวชิาการพยาบาลสัตว์

Page 67 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย กษิด์ิกานต์                                       รอยศิริกุล                                        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

2 นางสาว กานต์ธดิา                                         วรีะสัย                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

3 นางสาว จิตสุภา                                           เชือ่มชัยตระกูล                                   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

4 นาย เฉลิมภัทร                                         เกยานนท์                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

5 นางสาว ชลธชิา                                            ศรีนิล                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

6 นาย ชาญชัย                                            จิตอารี                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

7 นางสาว ณิชนันทน์                                         แจ่มดี                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

8 นาย ตะวนั                                             อิฐรัตน์                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

9 นาย นิติธร                                            ร่มโพธิข์วญั                                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

10 นาย ภูริณัฐ                                           ทองธนะเศรษฐ์                                      คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

11 นาย มฆวตั                                             ชืน่ชม                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

12 นางสาว รมัณยา                                            สังฆะมะณี                                         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

13 นางสาว วริศรา                                            ชูตระกูล                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

14 นาย วศิรุต                                            รอดเกิด                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

15 นาย ศิรภพ                                             หงสกุล                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

16 นางสาว หทัยรัตน์                                         สุขเอีย่ม                                         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

17 นางสาว อัคคนี                                            จารุโภคาวฒัน์                                     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

18 นางสาว กณภัทร                                            ใจดี                                              คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

19 นางสาว กานต์สิตา                                         ดอนนนท์                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

20 นางสาว จีรดา                                             ชุมภูรัตน์                                        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

21 นาย ธนวนิ                                             อุตตะโมท                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

22 นาย ธนัช                                              เลิศสุทธผิล                                       คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

23 นาย ธารยา                                             ไวโสภา                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

24 นางสาว นันทัชพร                                          พลโลก                                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

25 นางสาว บุญสิตา                                           ทองสม                                             คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

26 นางสาว ศมนรัตน์                                          โฆษิตวานิชย ์                                     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

27 นาย สาริทธิ ์                                         แสงประสิทธิ ์                                     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

28 นาย สุทธพิัฒน์                                        สุทธพิล                                           คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต

29 นาย กิตติภณ                                           โสรัตนชัย                                         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

30 นางสาว ชญานิษฐ์                                          เชียงทอง                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

31 นาย ชาตรี                                             สุรักษ                                            คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

32 นาย พันธวธัน์                                         ตรีภพนาถ                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

33 นางสาว วริศรา                                            สันตโยดม                                          คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

34 นางสาว ศุภิสรา                                           นิลกษาปน์                                         คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)

35 นางสาว สิรินทร์                                          เจียมพิรุฬห์กิจ                                   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต (สถาปัตยกรรม)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย กฤตพัฒน์                                          แก่นประธปู                                        คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

2 นางสาว กัลยรักษ์                                         อุน่อุรา                                          คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

3 นางสาว กัลยสุ์ดา                                         เติมพรเลิศ                                        คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

4 นางสาว กาญจนรินทร์                                       มหาว ี                                            คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

5 นางสาว ชนากานต์                                          คชศิริพงศ์                                        คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

6 นางสาว ญาณิศา                                            ทรัพยสิ์น                                         คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

7 นางสาว ณรัญรัตน์                                         เมธวีชัรพัฒน์                                     คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

8 นางสาว นปภัช                                             ธรรมบ้ารุง                                         คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

9 นางสาว นพวรรณ                                            ล้อมวงษ์                                          คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

10 นางสาว นภสร                                              ประเสริฐวงษ์                                      คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

11 นางสาว นราพร                                             โสมนัส                                            คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

12 นาย บัญญพนต์                                          เชาวน์ไวย                                         คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

13 นาย ภาณุเดช                                           เทศมาตร                                           คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

14 นางสาว วนิษา                                             ไพโรจน์อมรชัย                                     คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

15 นางสาว สิริพร                                            พบขุนทด                                           คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

16 นางสาว สิริมนต์                                          ฉันทกุลวณิช                                       คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

17 นางสาว อภิลัดดา                                          พัฒนาธรีเดช                                       คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

18 นาย อภิสิทธิ ์                                        พวงมาลัย                                          คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

19 นางสาว ออมดาว                                            สุธรรมมาจารย ์                                    คณะส่ิงแวดล้อม  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย กฤษดา                                             เนียมดี                                           วทิยาลัยการชลประทาน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

2 นางสาว กัญญศร                                            ตู้วเิชียร                                        วทิยาลัยการชลประทาน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

3 นางสาว ญาณิศา                                            คล้องช้าง                                         วทิยาลัยการชลประทาน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

4 นางสาว พนิดา                                             เพ็ชร์พราว                                        วทิยาลัยการชลประทาน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

5 นางสาว มานิตา                                            วรีะกิจพานิช                                      วทิยาลัยการชลประทาน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

6 นางสาว อรุณมณี                                           นราวริิยะกุล                                      วทิยาลัยการชลประทาน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

Page 70 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย กรชนะ                                             มีสมศักด์ิ                                        คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

2 นางสาว ฐิติมา                                            ลีลาพีรพงศ์                                       คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

3 นาย นิติ                                              เฉิดไธสง                                          คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

4 นาย พงศกร                                             ดีอินทร์                                          คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเคร่ืองจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร

5 นางสาว จตุพร                                             วจิารณ์                                           คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

6 นาย เฉลิมพันธ ์                                       ตันทะรา                                           คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

7 นางสาว ณัฐธดิา                                           ชืน่อารมณ์                                        คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

8 นางสาว ทิพยส์ภา                                          เจริญกุล                                          คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

9 นางสาว อภิญญา                                            พบสุภาพ                                           คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

10 นางสาว นพรัตน์                                           เลิศวลิาศานนท์                                    คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร

11 นางสาว เปีย่มสุข                                         ฉลาดพันธ ์                                        คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร

12 นางสาว พุทธรักษา                                         บริสุทธิ ์                                        คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร

13 นางสาว ศิริวรรณ                                          ศุภศรี                                            คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร

14 นาย ศิวกร                                             ศรีโพธ ์                                          คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตร

15 นางสาว กชนันท้                                           นิรัติศัยโสภิญ                                    คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

16 นางสาว กาญจนารัตน์                                       ศรีมูล                                            คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

17 นางสาว เกษวรา                                            สุขเกิด                                           คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

18 นางสาว จันทิมา                                           ช่างการ                                           คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

19 นางสาว จารุภา                                            สิทธเิชนทร์                                       คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

20 นางสาว ณัฐสุภา                                           แกล้วกล้า                                         คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

21 นาย ตะวนั                                             ไพรหลวง                                           คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

22 นาย ปัณณวฒัน์                                         เพ็ชรทอง                                          คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

23 นาย รุ่งภพ                                            วรีะนะ                                            คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

24 นางสาว วรรธนันทน์                                        เทียมเพชร                                         คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

25 นาย ศรวษิฐ์                                           ศรียาเทพ                                          คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

26 นางสาว ศุภวรรณ                                           อรุณศรีมรกต                                       คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)

27 นาย สุริยา                                            ประเสริฐ                                          คณะเกษตร ก้าแพงแสน  สาขาวชิาเกษตรศาสตร์ (ยงัไม่สังกัดสาขา)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย เกียรติศักด์ิ                                     ศรีเมือง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

2 นาย ภูมิภัทร                                          มานิตยโ์ชติพิสิฐ                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล

3 นางสาว ทักษพร                                            เรืองหิรัญวงษ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

4 นาย ธนธรณ์                                            เปรมปราณี                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

5 นาย ธนวฒัน์                                           เทพมณี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน

6 นาย กฤษภา                                             จิตรใจเยน็                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

7 นาย กายสิทธิ ์                                        กล่ันไพรี                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

8 นาย กิตติพิชญ์                                        ปัทมะลางคุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

9 นางสาว ขนิษฐา                                            พรมภักดี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

10 นาย คัมภีร์                                           เกตุแก้ว                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

11 นาย ชนนันท์                                           ประเทืองสุข                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

12 นาย ชานน                                              พลชัย                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

13 นาย ณัทธพงศ์                                          อ่อนศรี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

14 นาย นพวชิญ์                                           พูลสมบัติ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

15 นาย ศุภกานต์                                          เหลืองรังษี                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

16 นางสาว สุพิชญา                                           อารียม์ิตร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

17 นาย อัษฎายธุ                                          ทองมาก                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

18 นางสาว เกษราภรณ์                                         สุภาผล                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมการอาหาร

19 นางสาว ขวญัเกล้า                                         ใบบัว                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมการอาหาร

20 นาย ชวกร                                              ค้าด้วง                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมการอาหาร

21 นางสาว ณัฐชา                                             อัครคณะเดช                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมการอาหาร

22 นางสาว ธญัวรา                                            หงสกุล                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมการอาหาร

23 นางสาว พัชราวรรณ                                         ฤกษ์ชัยมงคล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมการอาหาร

24 นาย ภวตั                                              ศรีศิริวฒัน์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมการอาหาร

25 นางสาว กมลชนก                                            สายศร                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

26 นางสาว จารุกัญญ์                                         จันตา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

27 นางสาว จิดาภา                                            บูรณะจันทร์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

28 นางสาว ชนิกานต์                                          อินทรไพโรจน์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

29 นางสาว ฐิติรัตน์                                         จันทรภักดี                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

30 นาย ณัฐชนันท์                                         ชวภัทรโสภณ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

31 นางสาว ณิชมน                                             วฒิุฒา                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

32 นาย ธนต                                               วสุนธรารัตน์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

33 นาย ธรีนันท์                                          ถึงศรี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

34 นางสาว นวนิตา                                            สรรเสริญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

35 นางสาว น ้าฝน                                             จันทร์คลองใหม่                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

36 นางสาว ปณัชพร                                            องอาจ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

37 นางสาว ปวนัรัตน์                                         โชคชัยมาดล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

38 นาย ปองณภัทร                                          นิเวศน์                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

39 นาย เปรมเกียรติ                                       พันตาวงษ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว พรพิมล                                            นพรัตน์นิติพงศ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

41 นางสาว พัชรวรรณ                                          เชาวน์วาณิชยก์ุล                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

42 นาย รชานนท์                                           เรืองกิจไพศาล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

43 นางสาว ลักษิกา                                           สุขสมแดน                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

44 นางสาว วภิฐานันท์                                        เล้าอรุณ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

45 นาย วริิยะธชั                                         ฉันทะ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

46 นางสาว วลิาสินี                                          สัตยป์ิยะธรรม                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

47 นางสาว วศัิลยา                                           เกียรติคุณรัตน์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

48 นางสาว ศิตา                                              พูลสุข                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

49 นางสาว สิรินภา                                           คะเณนอก                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

50 นางสาว สุชีรา                                            ทองสุก                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

51 นางสาว สุภัสสรา                                          แก้วเจริญสีทอง                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

52 นางสาว อันดามัน                                          ปานแก้ว                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ -โลจิสติกส์

53 นาย กนต์ธร                                            แก้วอร่าม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

54 นาย คงเดช                                             อัญญมณีรัช                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

55 นางสาว ชุติมน                                            เขมะพันธุม์นัส                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

56 นาย ธนกฤต                                             หฤหรรษพงศ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

57 นาย พีรัฐนนท์                                         เนตรยงั                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

58 นาย ศักด์ิดา                                          โตใหญ่                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

59 นาย ศุภณัฐ                                            ทัศนศรี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

60 นางสาว สมฤดี                                             ผลเจริญ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์

61 นาย เอกณัฐ                                            ภูมิฐานนท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก้าแพงแสน  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย ธนสาร                                             พาพินิจ                                           คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา (หลักสูตร 4 ป)ี

2 นางสาว กุลปริยา                                          ทองค้า                                             คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

3 นาย จิรวฒัน์                                          ขาวเปีย่ม                                         คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

4 นาย ธรีดนย ์                                          จ้าปาหอม                                           คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

5 นาย ปิยปรีดา                                          กงแก้ว                                            คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

6 นาย ชินฤทธิ ์                                         ชัตไพบูลย ์                                       คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

7 นาย ณัฐนนท์                                           ภูต่ระกูล                                         คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

8 นางสาว ปัณณพร                                            ไลไธสง                                            คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

9 นางสาว ปิยภรณ์                                           ครูทอง                                            คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

10 นาย อัษฎางค์                                          สีสม                                              คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

11 นางสาว เทพรัตน์                                          เปรี ยงกระโทก                                     คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

12 นาย รณกร                                              ผดุงประเสริฐ                                      คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

13 นางสาว ชนัญชิดา                                          รักบ้ารุง                                          คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

14 นาย พงศกร                                             ไกรวงศ์                                           คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี

15 นางสาว อารยา                                             เอีย่มละออ                                        คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการเรียนรู้ สาขาวทิยาศาสตร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ป)ี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นางสาว กัญญาวร์ี                                         ศรีคงแก้ว                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

2 นาย วศิรุต                                            มหาแก้ว                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

3 นางสาว อินทิรา                                           เจนจบเขต                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาเคมี

4 นางสาว ธญัมน                                             เทือกแถว                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการตลาด

5 นางสาว เจติยา                                            เกียรติแสงทอง                                     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

6 นาย ชลกร                                              ดีข้า                                              คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

7 นาย ณัฐกร                                             บัวนุย้                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

8 นางสาว ธญัญรัตน์                                         จันทนกูล                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

9 นางสาว นพเนตร                                            รักษาพันธุ ์                                      คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

10 นางสาว นภัสพร                                            สุวรรณเก                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

11 นางสาว ประอรรัตน์                                        พูลสวสัด์ิ                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

12 นางสาว ปาริชาติ                                          ศรีสุพรรณ                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

13 นางสาว พนิตตา                                            ธเนศนพคุณ                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

14 นางสาว พรรษมน                                            เพิม่แสงสถิตสุข                                   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

15 นางสาว อรวรรณ                                            เนตรทิพย ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

16 นางสาว เกศณัฏฐา                                          ช้างทอง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

17 นางสาว ปุณยาพร                                           เกษค้า                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

18 นางสาว รุ้งพราว                                          เอกสกุล                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาการท่องเทีย่ว

19 นางสาว จิตรดา                                            เพชรจิตต์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก

20 นางสาว จุฑามาส                                           เยีย่งพฤกษาวลัย ์                                 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก

21 นางสาว นลินรัตน์                                         รัตนพวงทอง                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก

22 นางสาว พัชราภรณ์                                         ชูเกษร                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก

23 นางสาว พิมพ์ชนก                                          คุ้มกนกรัตน์                                      คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก

24 นางสาว พีรดา                                             คงธนญาณเมธ ี                                      คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก

25 นางสาว ลักษิกา                                           คุ้มญาติ                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก

26 นางสาว สบันงา                                            วจิิตรฉายานนท์                                    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์  สาขาวชิาภาษาตะวนัออก
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นาย รณกฤต                                             แซ่มชืน่                                          คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก้าลังกาย

2 นาย รณภูมิ                                            กาววีน                                            คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก้าลังกาย

3 นางสาว อภิชญา                                            สอนวงค์                                           คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก้าลังกาย

4 นาย วฒิุพงศ์                                          เนียมแนม                                          คณะวทิยาศาสตร์การกีฬา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก้าลังกาย (ภาคพิเศษ)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นางสาว กนกนวล                                            ราชสิงโห                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

2 นาย กวนิวชัร์                                         วรีนนท์วฒันกุล                                    คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

3 นาย กีรชา                                             ไกรวลิาศ                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

4 นางสาว เขมิกา                                            อังคศุภรกุล                                       คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

5 นาย คณิศร                                             ผ่องใส                                            คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

6 นางสาว จิรประภา                                          กล่ินน้อย                                         คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

7 นาย ฉัฐพจน์                                           ชมภูนุช                                           คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

8 นางสาว ชมพูนุท                                           ทองสันติ                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

9 นาย ชยานันต์                                          ศรีตระกูล                                         คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

10 นางสาว ฐาดา                                              จาระเกตุ                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

11 นาย ณรงค์ฤทธิ ์                                       ฟองอาภา                                           คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

12 นางสาว ณัชธดิา                                           เปล่ียนโมฬี                                       คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

13 นาย ณัฐกฤต                                            ดาวเรือง                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

14 นางสาว ณัฐณิชา                                           เผือกพิพัฒน์                                      คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

15 นางสาว ดวงดาว                                            ศรีโยธา                                           คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

16 นางสาว ธณัฏฐสรณ์                                         รุ่งเมฆารัตน์                                     คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

17 นาย ธนเดช                                             วาสะศิริ                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

18 นาย ธนวตั                                             พัฒนกุล                                           คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

19 นางสาว ธนัชพร                                            จันทร์มัง่ค่ัง                                    คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

20 นางสาว ธญัญลักษณ์                                        พงษ์พันธ ์                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

21 นางสาว ธญัญารัตน์                                        กิง่พุทธพงษ์                                      คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

22 นาย ธรีภัทร                                           ส้าเร็จกิจ                                         คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

23 นางสาว นิชาภา                                            พงษ์วะสา                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

24 นาย ปิติภูมิ                                          ทองลิ ม                                           คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

25 นาย พงพี                                              มุกดาพิทักษ์                                      คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

26 นาย พชร                                               ลออคุณูปการ                                       คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

27 นาย พชร                                               ประเวศจินดา                                       คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

28 นางสาว พรนัชชา                                           ทองบุญชู                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

29 นางสาว พรหมสร                                            ค้าคง                                              คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

30 นางสาว พรอุมา                                            บ้ารุงศิลป์                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

31 นางสาว พัชรพร                                            รัตนพันธ ์                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

32 นาย พุฒิเสฎฐ์                                         วรดิษฐ์ฤทธกิุล                                    คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

33 นางสาว เพลินพิศ                                          จิตรสมบัติ                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

34 นางสาว ฟองฝน                                             ภววจิารณ์                                         คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

35 นาย ภานุวฒัน์                                         กรีติโชติวฒันา                                    คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

36 นาย ภูริณัฐ                                           ศรีสะอาด                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

37 นางสาว มนัสชนก                                           มนตรี                                             คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

38 นางสาว ยลธดิา                                            อูอ่้น                                            คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

39 นางสาว รติกาญจน์                                         ชนะสิทธิ ์                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว รวพิร                                             พรประเสริฐ                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

41 นางสาว รัชตะวนั                                          แดงกระจ่าง                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

42 นางสาว รัตนพร                                            พลประชิต                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

43 นางสาว วารินทร์                                          กันสุข                                            คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

44 นาย วชิญสิทธิ ์                                       สนกนกพรชัย                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

45 นางสาว วนิะโย                                            รัตนะ                                             คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

46 นาย วภิู                                              อ่อนโอภาส                                         คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

47 นางสาว ศรัญญา                                            พวงแก้ว                                           คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

48 นางสาว ศิระดา                                            หุตะเสว ี                                         คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

49 นาย ศุภวรรษ                                           จังหวะเลิศ                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

50 นาย สนพัช                                             สวามีชัย                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

51 นางสาว สมฤทัย                                            ปลิวมา                                            คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

52 นางสาว สัตตบุตย ์                                        แยม้สงค์                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

53 นาย สิริวฒัน์                                         วงศ์ประเสริฐผล                                    คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

54 นางสาว สุจิตรา                                           พุม่จีน                                           คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

55 นางสาว สุธมิา                                            วฒันะ                                             คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

56 นางสาว สุพาณี                                            ภูศรีโสม                                          คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

57 นาย สุภเวช                                            รุ่งโรจนารักษ์                                    คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

58 นางสาว เสาวลักษณ์                                        สังขนันท์                                         คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

59 นาย หัตถชัย                                           อินเหยีย่ว                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

60 นางสาว อภินทร์พร                                         กาญจนพันธุ ์                                      คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

61 นาย อรรถวทิ                                           เสือป่า                                           คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

62 นางสาว อัจฉรา                                            วสุิทธาภรณ์                                       คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

63 นางสาว อานุสรา                                           เตชะพนาลัย                                        คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์
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1 นางสาว กชกร                                              พุทธไทย                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

2 นาย กฤตภัค                                            วงศรัตนาวธุ                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

3 นางสาว กัญญาณัฐ                                          วงศ์สวรรค์                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

4 นาย กิตติธชั                                          กฐินเทศ                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

5 นาย เกียรติภูมิ                                       เทพโส                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

6 นาย คณิน                                              แสงศรี                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

7 นางสาว จิมาภรณ์                                          ปานชนะพงศ์                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

8 นางสาว จีรารัตน์                                         นุเคราะห์วดั                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

9 นาย ชนันทร์                                           พรรณเนตร                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

10 นาย ชินภัทร                                           วสุิทธสุิรพูล                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

11 นาย ชิษณุพงศ์                                         บุญจีน                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

12 นาย ฐาปกรณ์                                           ห้วยหงษ์ทอง                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

13 นาย ณวสัพล                                            ธนบดี                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

14 นาย ณัฐพงศ์                                           ศิริสมบูรณ์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

15 นาย ณัฐพงษ์                                           แตรวงษ์                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

16 นาย ธนากร                                             ลิขิต                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

17 นาย ธรีเดช                                            พันทว ี                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

18 นาย นิชยตุ                                            จะปะกิยา                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

19 นาย นิรัสสิน                                          บินสะแอเต๊ะ                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

20 นางสาว ปรางค์วลัย                                        หาญยิง่                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

21 นางสาว ปวชิญา                                            คล้ายฤทธิ ์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

22 นาย พริษฐ์                                            มิตรชลาพันธ ์                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

23 นาย พีระพัฒน์                                         ดิษดี                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

24 นาย ฟาฎิล                                             อาแซ                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

25 นางสาว ฟิรเดาส                                           แวดอเล๊าะ                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

26 นาย ภาษณฑ์                                            สอนสอาด                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

27 นางสาว รัตนากร                                           อ่อนละออ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

28 นางสาว รัตนาวลี                                          มูลศิริ                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

29 นาย วรีภัทร                                           อิน่ค้า                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

30 นาย วรีวฒัน์                                          ก้องเสนาะ                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

31 นาย ศักรินทร์                                         เจริญสุข                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

32 นาย สรวศิ                                             ฉัตรตะวนั                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

33 นาย สหรัฐ                                             นอเคน                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

34 นาย สิทธกิร                                           สุภารัตน์                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

35 นาย สิทธพิร                                           บุญยงั                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

36 นาย สิทธศัิกด์ิ                                       กล่ินหอม                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

37 นาย อภิศิษฏ์                                          ศุภาพิพรรธน์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

38 นาย อาณัติ                                            ค้าสิงห์                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ

39 นาย กฤตสรา                                            รุ่งอลงกรณ์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ
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40 นาย กษิดิศ                                            วชิัยธรรม                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

41 นาย กันตพัฒน์                                         ธรรมประเสริฐ                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

42 นาย กานต์                                             จันทร์ประยรู                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

43 นาย กิตติกวนิทร์                                      มาซา                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

44 นาย กิตติโชค                                          อังโชคชัชวาล                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

45 นาย กิตติพงษ์                                         บุตรพรหม                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

46 นาย กุลเดช                                            นุน่ประดิษฐ์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

47 นาย เกียรติศักด์ิ                                     เจียวรัมย ์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

48 นาย โกปาส                                             บาสเนต                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

49 นาย จรัสรว ี                                          สุวรรณไตร                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

50 นาย จักรกฤษ                                           ศรีเอียด                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

51 นาย จิรายทุธ                                          แก้วทอง                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

52 นาย เจะบูราฮัน                                        เจะมะ                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

53 นาย ชวกร                                              จันไตร                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

54 นาย ชัชวาล                                            อ่อนน่วม                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

55 นาย ชัยกร                                             มีเสือ                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

56 นาย ชุติพงษ์                                          ภูมิมะนาว                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

57 นาย โชคชัย                                            โศจิพันธุ ์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

58 นาย ฐาณัฐ                                             ศักด์ิหิรัญรัตน์                                  คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

59 นาย ณัฐพงศ์                                           ศรีวมิาน                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

60 นาย ณัฐพล                                             พลลาภ                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

61 นาย ณัฐพล                                             ไร่ใหญ่                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

62 นาย ตระการ                                            ปานะบุตร                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

63 นาย ต้องครรลอง                                        ทองแผ่น                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

64 นาย ธนกฤต                                             สารภาพ                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

65 นาย ธนวฒัน์                                           นุกรณ์นวรัตน์                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

66 นาย ธนวฒัน์                                           สีอ่้า                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

67 นาย ธนัชทัศน์                                         สิทธสิมวงศ์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

68 นาย ธวชัชัย                                           มณีสาย                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

69 นาย ธญัพิสิษฐ์                                        นามอามาตย ์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

70 นาย ธารินทร์                                          อินทร์กอง                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

71 นาย ธรีพงศ์                                           สังข์สุทธิ ์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

72 นาย ธรีวฒัน์                                          นุย้เปรม                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

73 นาย ธรีะศักด์ิ                                        อุน่กอง                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

74 นาย นทธร                                              ศรีกลัดหนู                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

75 นาย นพพล                                              พลสมบัติ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

76 นาย นววฒัน์                                           ดียิง่                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

77 นาย นิติภูมิ                                          ชุมภู                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

78 นาย นิธกิร                                            ติ วเอม                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ
Page 80 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นาย นิธโิรจน์                                         มุสิจรูญพงศ์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

80 นาย นิพัทธ ์                                          ปราศราคิน                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

81 นาย ปฐมภพ                                             คุรุกิจก้าจร                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

82 นาย ปณิธ ิ                                            หยงสตาร์                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

83 นาย ปณิธ ิ                                            บุญสนอง                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

84 นาย ประดับพันธ ์                                      ค้าฮ้อย                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

85 นาย ปัณณธร                                            มณีสวา่ง                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

86 นาย ปานเทพ                                            ชะรัมย ์                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

87 นาย พงศกร                                             ใครวงษ์                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

88 นาย พสิษฐ์                                            พิศด้าข้า                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

89 นาย พันธุธ์ชั                                         ปานศิลา                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

90 นาย พิชญุตม์                                          กาหลง                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

91 นาย พิรุณ                                             อุปกิจ                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

92 นาย พีรวฒัน์                                          เจริญสุขเลิศวทิยา                                 คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

93 นาย พีรวสั                                            ตันวฒันธนากุล                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

94 นาย พุฒิ                                              พงศ์มานะวฒิุ                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

95 นาย ภานุวฒัน์                                         สุนทรวภิาต                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

96 นาย ภูเบศธ ์                                          ช่วยทอง                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

97 นาย ภูมิพัฒน์                                         ง้าวสุวรรณ                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

98 นาย เมธาว ี                                           ก่อไวทยเจตน์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

99 นาย รวภิาส                                            เพ็ชรนวล                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

100 นาย วรากร                                             ดลชม                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

101 นาย วฤธ                                               สัมพันธรัตน์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

102 นาย วสุพล                                             เพ็งศิริ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

103 นาย วนัชัย                                            ปัดไธสง                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

104 นาย วจิักษณ์                                          เกษมส้าราญกุล                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

105 นาย วธิวนิท์                                          ห้าสังข์                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

106 นาย ววิธิชัย                                          จันทร์เพ็ง                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

107 นาย วรีภัทร                                           มณีรักษ์                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

108 นาย วรีภัทร                                           ยิ มละมัย                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

109 นาย ศักดิพงศ์                                         นามวชิา                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

110 นาย ศุภกร                                             สารวรางค์กูร                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

111 นาย ศุภวชิญ์                                          เดชกุลรัมย ์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

112 นาย สดาย ุ                                            คงวจิิตร                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

113 นาย สรวศิ                                             ตุ้ยศิริ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

114 นาย สหชัย                                             ศรีงามเลิศ                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

115 นาย สุรเกียรติ                                        สุขศรีขาว                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

116 นาย สุรพงษ์                                           ตันต๊ิดนัย                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

117 นาย เสริมศักด์ิ                                       ทองวจิิตร                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นาย อดิศักด์ิ                                         พลท้า                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

119 นาย อภิญญาฤทธิ ์                                      บุญญกนก                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

120 นาย อภิวชิญ์                                          โชติยเวชวฒัน์                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

121 นาย อภิวฒิุ                                           เลากลาง                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

122 นาย อันดามัน                                          พันธุภ์ักดี                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

123 นาย อัษฎาวฒิุ                                         สินไชย                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

124 นาย อาณา                                              ปฐพีนารา                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

125 นาย อาทิตย ์                                          ทัว่เทพพิทักษ์                                    คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

126 นาย อานุภาพ                                           ชัยดา                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

127 นาย อิษฎา                                             รักษาพล                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

128 นาย เอกพล                                             คาดสนิท                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ

129 นาย กฤตเมธ                                            สุนทรโชติ                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

130 นาย กฤติณัฐ                                           กัลยาพิเชฎฐ์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

131 นาย กษิเดช                                            เศรษฐวนิช                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

132 นาย กิตติศักด์ิ                                       อินทร์เสน                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

133 นาย ขจรเกียรติ                                        ผลใหม่                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

134 นาย คณิน                                              เมืองเจริญ                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

135 นาย จักรพันธ ์                                        โพธิอ์่อง                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

136 นาย จาตุรงค์                                          มายงั                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

137 นาย จารุกิตต์ิ                                        วชิิต                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

138 นาย ชนะวรรณ                                           กุญชรจันทร์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

139 นาย ณัฎฐกฤต์                                          องอาจ                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

140 นาย ณัฐธนสรณ์                                         ส่งเสริม                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

141 นาย ณัฐภัทร                                           กิจวจิารณ์                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

142 นาย ดิฎฐพล                                            ทิมจรัส                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

143 นาย ทัตตรานนท์                                        สังเฉวก                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

144 นาย ธนภัทร                                            พราหมณ์แก้ว                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

145 นาย ธนาธปิ                                            บุญโสภา                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

146 นาย ธญัเดช                                            ลือกิจนา                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

147 นาย ธนัวพล                                            กลัดกลีบ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

148 นาย ธรีนัย                                            ไทยเทียมสิงห์                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

149 นาย นัฐพงษ์                                           สินไชย                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

150 นาย บรรพต                                             รักตพงศ์ไพศาล                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

151 นาย พรประเสริฐ                                        เชื อบุญ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

152 นาย ภัทร                                              สินเปรม                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

153 นาย ภูธเนศ                                            ม่วงบ้ารุง                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

154 นาย เมธาวฒิุ                                          ภักดีววิฒัน์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

155 นาย รัชต์พงษ์                                         ธรรมโชติ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

156 นาย รัชภูมิ                                           นพเทา                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)
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157 นาย วรโชติ                                            สายเพชรสันติ                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

158 นาย วฒิุพงษ์                                          จันทร์แก้ว                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

159 นาย ศรายทุธ ์                                         ผ่องใส                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

160 นาย ศรายทุธ                                           เอีย่มจิตร์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

161 นาย ศุภพฤฒ์ิ                                          ด้วงหล้า                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

162 นาย อนุภัทร                                           กันจินะ                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

163 นาย อภิสิทธิ ์                                        จิระอานนท์                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

164 นาย อมรเทพ                                            ดีขุนทด                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

165 นาย อัษฎา                                             สิงหะเเสนยาพงษ์                                   คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (ผู้ปฏิบัติงานบนเรือ)

166 นางสาว กชกร                                              มณีฉาย                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

167 นางสาว กัลญาณี                                           แสนเพชร                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

168 นางสาว กานต์ชนิต                                         ร่มร่ืน                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

169 นาย เกรียงไกร                                         ก้าแก้ว                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

170 นาย เกียรติศักด์                                      ก้าแก้ว                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

171 นางสาว จันทร์จิรา                                        พรมวชิัย                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

172 นาย จิรวฒัน์                                          จุง้ลก                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

173 นาย จุมพล                                             วงศ์สุมาลี                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

174 นางสาว ชลฤทัย                                            คงสุวรรณ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

175 นาย โชคชัย                                            ทองเนื อขาว                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

176 นางสาว ญาณิศา                                            จันทร์พานิชย ์                                    คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

177 นางสาว ฑิตฐิตา                                           สาสังข์                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

178 นาย ณรงค์ศักด์ิ                                       ปัญจทว ี                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

179 นางสาว ณัฏฐณิชา                                          แก้วคงยนื                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

180 นางสาว ณัฐกมล                                            แซ่จุง่                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

181 นางสาว ณัฐชยา                                            ใหญ่บก                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

182 นางสาว ณัฐธดิา                                           ทองกูล                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

183 นาย ณัฐวฒิุ                                           ทองมโนกูร                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

184 นางสาว ติณณา                                             ทองเชื อ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

185 นางสาว ทิตทิชา                                           บุญญาติศัย                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

186 นาย ธนพงษ์                                            ชูเกษร                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

187 นางสาว ธนพร                                              แก้วสมนึก                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

188 นางสาว ธนพร                                              จันทรวงษ์                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

189 นาย ธนพล                                              วรีะโพธิป์ระสิทธิ ์                               คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

190 นางสาว ธนภรณ์                                            เพ็ชรแสง                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

191 นางสาว ธนารีย ์                                          โพธิจ์ันทร์                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

192 นางสาว ธดิาชนก                                           แสงโพลง                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

193 นาย ธรีพงศ์                                           หมืน่ยอง                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

194 นาย นครินทร์                                          แสนรัมย ์                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

195 นาย นราธร                                             ปาวลั                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

196 นาย นายพงศธร                                          บุญชู                                             คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

197 นางสาว ปวณีา                                             พงศ์ทลุง                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

198 นางสาว ปาลิตา                                            ทองด้าริห์                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

199 นางสาว พชรพร                                             อักขราภรณ์                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

200 นางสาว พรกนก                                             รุ่งเรือง                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

201 นางสาว ภาสินี                                            หอมชิต                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

202 นางสาว มนรดา                                             นาดี                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

203 นางสาว มนสิชา                                            ขาวนวลศรี                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

204 นางสาว มลธรัิตน์                                         นิธสิิริกุล                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

205 นางสาว ยอดรดา                                            เทพสุขดี                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

206 นางสาว วรรณพร                                            เจริญไกร                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

207 นางสาว วลิาสินี                                          จันทร์กระจ่าง                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

208 นางสาว ศรญารัตน์                                         ทองจ้าปา                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

209 นางสาว ศศิลักษณ์                                         ผ่องรัตนชัย                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

210 นาย ศักดินนท์                                         หนองหาญ                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

211 นางสาว ศิริวภิา                                          เซ่ียงหวอ่ง                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

212 นาย ศุภกานต์                                          ล่ิวเวหา                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

213 นางสาว สกุลรัตน์                                         หาญตุ่น                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

214 นาย สถาปกร                                            คงสกุล                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

215 นาย สันติภาพ                                          ฉวนีิรมล                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

216 นาย สันติสุข                                          จันทร์ทอง                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

217 นางสาว สาวดลยา                                           ทรัพยเ์ขือ่นขันธ ์                                คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

218 นางสาว สาวปารมิน                                         เชียงแขก                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

219 นางสาว สุดาพร                                            ตุมโคตร                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

220 นางสาว สุธมิา                                            อาจศิลา                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

221 นางสาว สุพัตรา                                           พลมลตรี                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

222 นาย สุรัตน์                                           นะวะกะ                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

223 นางสาว สุวมิล                                            หมูโ่สภิญ                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

224 นางสาว อชิรญาณ์                                          แสงสินธุ ์                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

225 นางสาว อนัญญา                                            สุทธรัิกษ์รัตน                                    คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

226 นางสาว อรณิชา                                            มณฑา                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

227 นางสาว อริสรา                                            ดลเขียว                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

228 นาย อวรุิธน์                                          อินทศร                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

229 นาย อัษฎาวฒิุ                                         บวงสรวง                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

230 นาย อัสรวณีย ์                                        คงโต                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

231 นางสาว อาทิตยา                                           หมวกมณี                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

232 นางสาว อารียรั์กษ์                                       เหล่าพิเดช                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

233 นางสาว อุมาพร                                            สังขริม                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล

234 นางสาว เกวลิน                                            แก้วเร่ือง                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

235 นาย ณัฐธนภัทร์                                        ทองเมืองธญัเทพ                                    คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

236 นาย ทัศน์พล                                           สกุลวรีะ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

237 นาย ธนกร                                              ดารักษ์                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

238 นางสาว ธนิษฐา                                            พรมศรีชา                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

239 นางสาว ธสมา                                              แสงเจริญ                                          คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

240 นางสาว ธญัญารัตน์                                        มณฑา                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

241 นาย นฤปนาถ                                            ชูคง                                              คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

242 นางสาว ปุณยรัตน์                                         อนิลบล                                            คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

243 นางสาว พรพิมพ์                                           เลิศปัญญา                                         คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

244 นางสาว ภาลินี                                            พันมานิมิตร                                       คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

245 นางสาว ศวติา                                             จันทร์หนองไทร                                     คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

246 นาย สกลรัตน์                                          ค้าแหงพล                                           คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

247 นางสาว สุชาดา                                            ริยาพันธ ์                                        คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

248 นางสาว สุรรัตน์                                          เทียมพิทักษ์                                      คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ  สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ (วศิวกรรมนอกฝ่ัง)

Page 85 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นางสาว กรรณิการ์                                         รัตนมณีวศิิษฐ์                                    คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

2 นางสาว กฤษณา                                             มีนาภา                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

3 นางสาว กัญญารัตน์                                        คงไพศาล                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

4 นางสาว กัญญารัตน์                                        วงษ์เงิน                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

5 นางสาว กันยารัตน์                                        ถนอมทรัพย ์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

6 นางสาว กัลยาณี                                           ไชยดวง                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

7 นางสาว งามศิริ                                           เอีย่มสะอาด                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

8 นาย จุลดิศ                                            เตชะชลประเสริฐ                                    คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

9 นาย ชัยณรงค์                                          ชุติรัตนา                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

10 นางสาว ชุติมา                                            เลิศรัศมีวงศ์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

11 นาย ณัฐฏพัชร                                          ธร์ีจิรัญญ์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

12 นาย ณัฐนนท์                                           พราหมเภทย ์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

13 นาย ณัฐพงศ์                                           โคจรานนท์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

14 นางสาว ธรีาพร                                            จิตต์อุทัศน์                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

15 นางสาว นฤมล                                              สวา่งจิตร์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

16 นางสาว นัจญวา                                            มานะบุตร                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

17 นางสาว นันทนัช                                           ดรุณพงศ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

18 นาย บวรลักษณ์                                         แซ่โค้ว                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

19 นางสาว ปรางทิพย ์                                        พัฒนะพรหมมาส                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

20 นางสาว ปริณดา                                            พรมวสัิย                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

21 นางสาว พัชรมาส                                           วงศ์สามสี                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

22 นางสาว พิมพ์ชนก                                          วจิิตรขจี                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

23 นางสาว ภัทรวรรณ                                          ณุวงษ์ศรี                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

24 นางสาว ภัทราพร                                           ศรีทองดี                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

25 นาย ภานุภัทร                                          ปุริเกษม                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

26 นางสาว ภาวณีิ                                            เสียงประเสริฐ                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

27 นาย ภูรินทร์                                          สีทับทิม                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

28 นางสาว วรนุช                                             บุญทว ี                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

29 นางสาว วรัชยา                                            รักวงศ์ไทย                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

30 นางสาว วริษฐา                                            โชควฒันาไพศาล                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

31 นาย วนัเฉลิม                                          จิรากร                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

32 นางสาว วารินทรีย ์                                       สุกใส                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

33 นางสาว วชิุอร                                            ทองดี                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

34 นางสาว วสิสุตา                                           วชิยประเสริฐกุล                                   คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

35 นาย วรีภัทร                                           บัวสวสัด์ิ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

36 นาย วฒิุชัย                                           รัยสุวรรณสกุล                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

37 นางสาว ศรกนก                                             กล่ันสอน                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

38 นางสาว ศิริภรณ์                                          คร้ามศิริ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

39 นางสาว ศุภรัตน์                                          อยูถ่าวร                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว โศภิตา                                            ปราณี                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

41 นางสาว สุธริา                                            อัคควฒิุกุล                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

42 นางสาว อนัญญา                                            อัครนันททรัพย ์                                   คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

43 นางสาว อนุกธดิา                                          สุภัคด้ารงกุล                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

44 นางสาว อุไรวรรณ                                          ชาติบุรุษ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

45 นางสาว กัลยกร                                            กัตพงษ์                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

46 นาย กีรติ                                             เสริมพัฒนา                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

47 นางสาว กุลนาถ                                            ศิริวงศ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

48 นางสาว เกวลิน                                            บุญครอง                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

49 นาย จักรกฤษณ์                                         โอสถานนท์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

50 นางสาว จิราวรรณ                                          พารักษา                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

51 นางสาว จุไรรัตน์                                         สุนทรกัลปกิจ                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

52 นางสาว ชุติมา                                            คอนพิรุณ                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

53 นางสาว ชุติมา                                            กุลบรรทมศีล                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

54 นางสาว ณัฐนรี                                            มังคลาด                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

55 นาย ณัฐภูมิ                                           โพธิท์อง                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

56 นางสาว ณัฐวดี                                            ศรีสระน้อย                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

57 นางสาว ณัฐวรรณ                                           คงม่วง                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

58 นางสาว ตะวนั                                             บุญยงั                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

59 นาย ธนกฤต                                             เงินรอด                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

60 นาย ธติิพัทธ ์                                        คณาทรัพย ์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

61 นางสาว นภัสวรรณ                                          บุญต่อ                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

62 นางสาว นันทมน                                            ทองสอง                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

63 นาย นิรัชพงศ์                                         มณฑาพันธุ ์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

64 นางสาว ปะณีพร                                            นิมิตรภูวดล                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

65 นาย ปิยทัศน์                                          เกษมโชติพัฒน์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

66 นางสาว ปิยภรณ์                                           สุ่มหิรัญ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

67 นางสาว ปิยวรรณ                                           โชติเรืองรัตน์                                    คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

68 นางสาว พรพิมล                                            ทวทีรัพยสุ์นทร                                    คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

69 นางสาว พรหมพร                                            บุญโสม                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

70 นาย พิชิต                                             จันทรัตน์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

71 นาย พุฒิพงศ์                                          ธงรัตนะ                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

72 นาย รัชชานนท์                                         โตบุญมี                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

73 นาย รัฐกิตต์ิ                                         เสริมชีพ                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

74 นางสาว วรรณศิริ                                          ทองสอน                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

75 นางสาว ศุภิสรา                                           ธแิสง                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

76 นาย สถาพร                                             พฤกษพงศ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

77 นางสาว สุธดิา                                            จันทรา                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

78 นาย สุภมิตร                                           พงศ์พิพัฒน์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นางสาว อรนุช                                             สุวรรณหงษ์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

80 นาย กรกฤต                                             มาลารัตน์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

81 นางสาว เกศวรี                                            วชีระสกุล                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

82 นางสาว จุฑาภรณ์                                          อักษร                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

83 นาย ณัฐวตัร                                           สีดา                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

84 นาย ธนพัชร                                            สุริวงศ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

85 นาย ธนวฒัน์                                           สันติมาลัย                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

86 นางสาว ธนัชชา                                            ศรีวชิัย                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

87 นางสาว ธมลวรรณ                                           ภิรมยก์ิจ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

88 นางสาว นัฐริณี                                           มุสิกโปดก                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

89 นางสาว บุษกร                                             บูรณพิมพ์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

90 นางสาว ปานิตา                                            ซาสังข์                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

91 นางสาว ปิยกุลนาถ                                         ลาอุน่                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

92 นางสาว พรฤดี                                             ปุดประโคน                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

93 นางสาว พัชราภรณ์                                         แสงเสวก                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

94 นางสาว พิชาวร์ี                                          เตชะบุญอัคโข                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

95 นางสาว พิมพ์สินี                                         บุญสาร                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

96 นางสาว พุธติา                                            เร่ืองมัน่คง                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

97 นางสาว แพรวรุ่ง                                          แสงอิน                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

98 นางสาว ภรปภา                                             ชัยยนัต์กิจ                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

99 นางสาว ภัสวรรณ                                           ศรีสวสัด์ิ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

100 นางสาว รติรัตน์                                          เทีย่งอ่้า                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

101 นาย วรวฒิุ                                            เเสงเพชรพัชร                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

102 นางสาว วริศรา                                            นันทวงศ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

103 นางสาว ศรสวรรค์                                          นิลบรรจง                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

104 นางสาว สพัชญ์นนทน์                                       ประพันธ ์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

105 นางสาว สโรชา                                             ฐิติวร                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

106 นางสาว สิตานันท์                                         ชัยประเศียร                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

107 นางสาว อารียา                                            ปะพะลา                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ

108 นางสาว กชกร                                              สุขสวสัด์ิ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

109 นางสาว กนกพร                                             ร่มเยน็                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

110 นางสาว กนกวรรณ                                           จัน่เจริญ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

111 นางสาว กมลชนก                                            เหลืองอานันทกุล                                   คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

112 นางสาว กรกช                                              สุขสวสัด์ิ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

113 นางสาว กัญญาภัค                                          ฉางทรัพย ์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

114 นางสาว กุลธดิา                                           เขียดแก้ว                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

115 นางสาว ขจีจิต                                            แสงศรี                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

116 นางสาว จุฑามาศ                                           วรธนบูรณ์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

117 นาย เจริญศักด์ิ                                       ริมดุสิต                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นางสาว ชญานุตน์                                          เอีย่มลาภะ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

119 นางสาว ณัฐวดี                                            ศรีประเสริฐ                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

120 นางสาว ธนพร                                              นิม่สวน                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

121 นาย นนท์                                              บุรินทราธกิุล                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

122 นางสาว นภัสสร                                            ปุญญฤทธิ ์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

123 นางสาว นริสรา                                            คชาวงัศรี                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

124 นางสาว นันทิชา                                           สัตตะพัน                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

125 นางสาว นิรมล                                             กังทว ี                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

126 นางสาว ปาลิตา                                            ทองเกตุ                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

127 นางสาว พัชริดา                                           แซ่ลิ ม                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

128 นางสาว พัชรีย ์                                          แพรเขียว                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

129 นางสาว พิชชาอร                                           สีลาทอง                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

130 นางสาว ภัทรวรรณ                                          ภักดีราช                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

131 นางสาว มณฑิยา                                            ชลธารานุรักษ์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

132 นางสาว วนัวสิา                                           ค้าทะเนตร                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

133 นางสาว วภิาดา                                            จันทรัตน์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

134 นางสาว ศรีสุภัค                                          แดงกุล                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

135 นางสาว สุธดิา                                            ทว ี                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

136 นางสาว สุธรีา                                            เรืองศรี                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

137 นางสาว สุนิษา                                            อินทา                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

138 นางสาว หทัยชนก                                           ส้าราญมาก                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

139 นางสาว อมิตา                                             เพียรดี                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

140 นางสาว อารียา                                            เอีย่มสอาด                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

141 นาย อุทัยทิพย ์                                       เทพอินทร์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

142 นางสาว โชติรัตน์                                         เพชรยอ่ง                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

143 นางสาว ญาณิศา                                            อินทรรักษ์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

144 นางสาว นิศานาถ                                           จันทวารี                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

145 นางสาว ปรานี                                             อาแซ                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

146 นางสาว ปาณิศา                                            คชประภา                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

147 นางสาว พัชราวลัย                                         ตั งเมตตากุล                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

148 นางสาว พัณณิตา                                           ธนะค้าดี                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

149 นางสาว ภัทรมน                                            มุกดาม่วง                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

150 นางสาว มนัสนันท์                                         ศรีปุย                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

151 นางสาว สุชาวดี                                           ศักดา                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

152 นางสาว อฐิษฐา                                            เนตรมัย                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

153 นางสาว อริสา                                             แลททิเมอร์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

154 นางสาว อลินสิตา                                          จิโรภาสธญัสกุล                                    คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

155 นางสาว อัญชยา                                            เชียงเอม                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาธรุกิจระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ)

156 นาย รัฐศาสตร์                                         กุดทิง                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ (ภาคพิเศษ)
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157 นาย กัญจน์                                            ศรีชวโนทัย                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว (ภาคพิเศษ)

158 นางสาว กาญจณาภรณ์                                        มณีจันสุข                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว (ภาคพิเศษ)

159 นางสาว นันทลักษณ์                                        วสุิทธยะรัตน์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว (ภาคพิเศษ)

160 นางสาว ปิน่                                              ประทีป ณ ถลาง                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว (ภาคพิเศษ)

161 นางสาว พรพิชา                                            พลกัลป์                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว (ภาคพิเศษ)

162 นางสาว ภัชราภรณ์                                         จันทนะชาติ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว (ภาคพิเศษ)

163 นาย รัชชานนท์                                         สีตลารมณ์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว (ภาคพิเศษ)

164 นาย วรุฒ                                              วงษ์สันต์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว (ภาคพิเศษ)

165 นาย จิราย ุ                                           ตั งในไตรสรณะ                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ)

166 นางสาว ณัฐธยาน์                                          อนุรัตน์พานิช                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ)

167 นาย ณัฐพงษ์                                           พนากิจสวสัด์ิ                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ)

168 นาย กฤตพงศ์                                           พิบูลย ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

169 นางสาว กิง่กนก                                           ศรีภา                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

170 นาย จารุกิตต์ิ                                        ไทยวงษ์                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

171 นางสาว จารุวรรณ                                          มาระษี                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

172 นางสาว จิณณพัต                                           ใช้ฮวดเจริญ                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

173 นางสาว จิราพัชร                                          มีสุข                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

174 นางสาว จุติมา                                            อ้ามา                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

175 นางสาว ชนิตา                                             วฒิุพงศกร                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

176 นางสาว ณภาดา                                             วปิุลพงษ์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

177 นาย ณัฐชนน                                            เฮียงทา                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

178 นางสาว ณัฐณิชา                                           บ้าเพ็ญนรกิจ                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

179 นางสาว ณัฐธนลักษณ์                                       ยทุธธ์นโรจน์                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

180 นางสาว ธนธร                                              คล้ายทอง                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

181 นางสาว ธนาภรณ์                                           ป้อเครือ                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

182 นางสาว นัทธมน                                            มะลิแยม้ท                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

183 นางสาว นันทิกานต์                                        ชัยเดช                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

184 นาย ปวริศ                                             ศรีศุภอรรถ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

185 นางสาว พัทธธ์รีา                                         บ้างสกุล                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

186 นางสาว พิมนภัทร์                                         สิงห์ประเสริฐ                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

187 นางสาว ภิญรดา                                            จารุภาธรณ์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

188 นาย ระพีร์พัชญ์                                       เบญจบรรยงกุล                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

189 นางสาว วรพิชชา                                           ตันถาวร                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

190 นางสาว สุวนันท์                                          คชสิทธิ ์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

191 นางสาว สุวรรณา                                           รวงผึ ง                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

192 นางสาว เสาวลักษณ์                                        เฉลิมวฒุานนท์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

193 นางสาว อภิชญา                                            ตันพิชัย                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

194 นางสาว อภิษฐา                                            หนูเล็ก                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร (ภาคพิเศษ)

195 นางสาว กัญญาณัฐ                                          วชิัยศิริมงคล                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร
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196 นางสาว ขวญัจิรา                                          ทดคุย                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

197 นาย เขมทิน                                            จริยวงศ์พรหม                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

198 นางสาว ชาลิสา                                            อริยะสุขสกุล                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

199 นางสาว ณัฐธดิา                                           ส้าอางค์อินทร์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

200 นางสาว ณัฐธดิา                                           มีศรี                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

201 นาย ณัฐพงศ์                                           เฟือ้งทอง                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

202 นางสาว ทัตติยา                                           กลีบบัว                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

203 นางสาว ธญัวรัตน์                                         ฮวบเจริญ                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

204 นางสาว ปิยะชนก                                           ชัยขันธ ์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

205 นางสาว พลอยณัชชา                                         ลือชัยสิทธิ ์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

206 นางสาว พลอยนภัส                                          โสภาบริบูรณ์                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

207 นาย พสุ                                               แพน้อย                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

208 นางสาว พิมพกานต์                                         เอีย่มแสนสุข                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

209 นางสาว พิมพิกา                                           มีลาภ                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

210 นาย พีระพงศ์                                          บริบูรณ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

211 นางสาว ภควดี                                             ไกรสังข์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

212 นางสาว มีนตรา                                            จันพรมมิน                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

213 นางสาว รัชฎาภา                                           อิม่อุไร                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

214 นางสาว รัตติยา                                           สุขขี                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

215 นางสาว วรัิลยา                                           บรรจบพุทซา                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

216 นางสาว ศดานันท์                                          ไชยโพธ ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

217 นางสาว ศศินิภา                                           ภูศ่รี                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

218 นางสาว ศิรประภา                                          เพชรชืน่                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

219 นาย ศิวกร                                             พงษ์ศรี                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

220 นางสาว ศุภาพิชญ์                                         ผาดสุวรรณ์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

221 นางสาว สุพิชญา                                           ธรรมสถิตนิเวศ                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

222 นางสาว โสภิตา                                            สุทธธิาราทิพย ์                                   คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

223 นางสาว อรจิรา                                            ขอบใจ                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

224 นางสาว อรนิชา                                            ทองประกาศิต                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชีบริหาร

225 นางสาว กิติภา                                            เหลืองภัทรวงศ์                                    คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

226 นาย จารุวทิย ์                                        เหมนาค                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

227 นางสาว จิณห์นิภา                                         จันทร์สวา่ง                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

228 นาย จิรภัทร                                           อรุณฤกษ์ถวลิ                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

229 นาย จิรัฏฐ์                                           พาลี                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

230 นาย ญาณภัทร                                           ข้าศิริ                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

231 นางสาว ณัฐวรา                                            มุง่พันธก์ลาง                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

232 นางสาว ณิชกมล                                            อัศวพันธุน์ิมิต                                   คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

233 นาย ธนทัต                                             เข็มเพ็ชร์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

234 นางสาว ธนิกานต์                                          แก่นจันทร์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์
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รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

235 นางสาว ธนัยพร                                            แก้วนิมิตร                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

236 นางสาว นพรัตน์                                           เชาวศิ์ริ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

237 นาย เนติพงษ์                                          พรมบุตร                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

238 นางสาว บัณฑิตา                                           โรหิตะชาติ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

239 นางสาว บุญนภา                                            กาบกลอน                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

240 นาย ปรัชญ์                                            ประชากุล                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

241 นางสาว ปรียามน                                           บุญสินชัย                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

242 นางสาว พัณณิตา                                           เทียนธรรมชาติ                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

243 นาย ภัคพงศ์                                           พลายแก้ว                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

244 นางสาว ภัทร์จิรา                                         สายะวารานนท์                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

245 นางสาว ภัทรธดิา                                          นรินทร                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

246 นางสาว มัทวนั                                            อุณหะ                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

247 นางสาว รชนีกร                                            เทียนด้า                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

248 นางสาว รัตนพร                                            แน่นนันท์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

249 นางสาว วศิรุตา                                           อยูภ่ิญโญ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

250 นาย ศราวนิ                                            มีศร                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

251 นางสาว ศิริญญา                                           อินทะไชย                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

252 นางสาว สุชานันท์                                         กระชั น                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

253 นาย สุพัฒน์                                           คุณวฒัน์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

254 นางสาว สุวนันท์                                          จันทร์สวสัด์ิ                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

255 นาย อภิจารี                                           อภิรัชนากุล                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์

256 นาย กรชวลั                                            วงษ์วานิช                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

257 นางสาว กฤตนภา                                            ทองอ้วน                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

258 นางสาว กันต์กมล                                          ทวสุีข                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

259 นาย เกรียงไกร                                         ช้างต่อ                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

260 นางสาว เจนเนตต์                                          เกตุเอีย่ม                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

261 นางสาว ชณัฐดา                                            พงษ์วนั                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

262 นางสาว ฐิตาภา                                            มาสระน้อย                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

263 นางสาว ฐิติพร                                            ไพสาลี                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

264 นางสาว ณัฐฐา                                             เกตุเพ็ง                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

265 นาย ณัฐธวชั                                           ตันนะรัตน์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

266 นาย ณัฐพล                                             ผิวสวา่ง                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

267 นาย ณัฐวรา                                            ไตรเกษม                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

268 นางสาว ธนัชพร                                            ธสิมบุญ                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

269 นางสาว นลพรรณ                                            หลีกภัย                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

270 นาย ปรัญ                                              ปิยะมโนธรรม                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

271 นาย ปุญญพัฒน์                                         การประกอบ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

272 นาย พิพัฒน์                                           จิตรสมบัติ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

273 นาย พีรเกียรติ                                        เชิดชู                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ
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274 นางสาว แพรพลอย                                           ทองนุย้พราหมณ์                                    คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

275 นางสาว แพรวพลอย                                          เกิดสุทธ ิ                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

276 นาย ภาคภูมิ                                           รุ่งโรจน์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

277 นาย ภูริณัฐ                                           ชัยณรงค์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

278 นางสาว มารินา                                            โกยโภไคสวรรค์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

279 นางสาว รักษ์ฟ้า                                          อัง๊ค้า                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

280 นางสาว วรรณวสิา                                          พลอยพันแสง                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

281 นางสาว ศศิวมิล                                           บมตะคุ                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

282 นางสาว ศิรดา                                             อินทรัตน์                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

283 นาย ศุภชัย                                            วงศ์เดอรี                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

284 นางสาว สัณห์สิริรัฎ                                      ธานีวงษ์                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

285 นางสาว สุวภัทร                                           เสียงเปรม                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

286 นาย อนุตร์                                            ตั งจิตรเมตต์                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโลจิสติกส์ (ภาคพิเศษ)

287 นางสาว กมลชนก                                            ณ ตะกัว่ทุง่                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

288 นางสาว กาญจนวรรณ                                         แดงสมุทร                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

289 นาย กิตติพัทธ ์                                       บุญเกิด                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

290 นาย เกียรติศักด์ิ                                     ขุนศรี                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

291 นาย จักราวธุ                                          กอนไธสง                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

292 นางสาว ชญานิศ                                            แจ้งประจักษ์                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

293 นางสาว ชมบงกช                                            จันทร์เจ๊ก                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

294 นางสาว ณัฐกานต์                                          บุญรอด                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

295 นางสาว ณัฐณิชา                                           จ้าปา                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

296 นางสาว ณัฐวรา                                            เทอดตระกูล                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

297 นาย ทรงกลด                                            จักษุศิลา                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

298 นาย ทรงพล                                             คุปตจิต                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

299 นาย เทพพรชัย                                          ฉิมเอีย่ม                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

300 นาย ธนกฤต                                             ทวภีัทรโภคิน                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

301 นาย ธนกฤต                                             ค้าประดิษฐ์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

302 นาย ธนชิต                                             เจียมจันทร์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

303 นางสาว ธนาภรณ์                                           เกรียงอุปถัมภ์                                    คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

304 นางสาว ธษิณามดี                                          อึ งสกุลเจริญ                                     คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

305 นาย นันทวฒัน์                                         โชติมณีรัตน์                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

306 นางสาว นาถลดา                                            จันทร์กระจ่างศรี                                  คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

307 นางสาว เบญจมาพร                                          สุขแสน                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

308 นางสาว ปนิตา                                             คุ้มเดช                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

309 นางสาว ปุณิกา                                            วชิชนาถวงศ์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

310 นาย พงศ์พิพัฒน์                                       พงศ์พัชราพันธุ ์                                  คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

311 นาย พันธกร                                            สมปู ่                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

312 นางสาว พิณธดิา                                           บุญศิริ                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน
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313 นางสาว พิไลวรรณ                                          จ้าปี                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

314 นาย ภาณุภาค                                           ปัญจภรพัฒนา                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

315 นาย ภานุพงศ์                                          สมสุข                                             คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

316 นางสาว มนทกานติ                                          ภูผา                                              คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

317 นางสาว เมธนิี                                            แก่นมะสังข์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

318 นางสาว รัตนจินดา                                         แซ่บ่าง                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

319 นางสาว เรืองนภา                                          คงกล่ิน                                           คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

320 นางสาว วธสิูริ                                           ภิญชวนิชย ์                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

321 นางสาว วรรณวลี                                           มัง่สูงเนิน                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

322 นางสาว วรรณิสา                                           ขันเเข็ง                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

323 นางสาว วภิาว ี                                           มีศรีสุข                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

324 นางสาว ศิริพรรณ                                          อ่อนน้อม                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

325 นาย ศุภลักษณ์                                         เหลืองกรพินธุ ์                                   คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

326 นางสาว สุทธดิา                                           วรีะพัสดุ                                         คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

327 นางสาว สุภาวดี                                           จินตนาสิรินุรักษ์                                 คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

328 นาย โสภณ                                              โมฬีชาติ                                          คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

329 นางสาว หนึง่ฤทัย                                         วงษ์อามิตร                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

330 นางสาว อภิษฎา                                            จันทนา                                            คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

331 นาย อรรถพล                                            อเนกพูนสิริ                                       คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

332 นาย อัครวนิท์                                         ตัง                                               คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

333 นางสาว อิทธพิร                                           หล่อสุพรรณพร                                      คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน

334 นาย เอกรัฐ                                            เกื อสังข์                                        คณะวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงินและการลงทุน
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1 นางสาว ชนัญชิดา                                          ทรงโฉม                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

2 นางสาว ชนัญญา                                            กาด้า                                              คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

3 นางสาว ณัฐชา                                             มีเพ็ง                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

4 นาย ธนกฤต                                             ยงักมลโสภา                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

5 นาย ธรีไนย                                            ใจช่วย                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

6 นางสาว นรีรัตน์                                          ทุมพุฒ                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

7 นางสาว ปราญชลี                                           พรหมวลัย ์                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

8 นางสาว พัชรี                                             จิตส้าราญ                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

9 นางสาว อภิญญา                                            ศรีพระจันทร์                                      คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

10 นาย อิทธพิัทธิ ์                                      ววิฒันวานิชกุล                                    คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

11 นางสาว กฤษติกา                                           โกฎวเิชียร                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

12 นางสาว กัญญาณัฐ                                          ผาสุข                                             คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

13 นางสาว กาญจนันท์                                         นางาม                                             คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

14 นางสาว เกตน์สิรี                                         ทองขาว                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

15 นางสาว จันทร์เพ็ญ                                        เพ็งพานิช                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

16 นางสาว จุฑามาศ                                           โพธิศิ์ริ                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

17 นาย ชิษณุพงศ์                                         ชัยมงคล                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

18 นางสาว ณปภัช                                             ธญัเรืองพร                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

19 นางสาว ณัฐชยา                                            อิงวฒันโภคา                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

20 นางสาว ณัฐพร                                             ไกรวจิิตร                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

21 นาย เดชนรินทร์                                        แพนลา                                             คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

22 นาย ทววีฒัน์                                          พลช้านาญ                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

23 นางสาว ธนธดิา                                            บุญเพี ยน                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

24 นางสาว ธนวรรณ                                            สินธวุงศ์                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

25 นางสาว ธรณ์ธนัย ์                                        แซ่เตียว                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

26 นางสาว ธญัหทัย                                           จัน่งิ ว                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

27 นาย นพพร                                              สุทธปิระภา                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

28 นางสาว นพมาศ                                             วงษะ                                              คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

29 นางสาว นารีรัตน์                                         สุพรรณวงศ์                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

30 นางสาว นิรชา                                             อ่วมพินิจ                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

31 นางสาว บุญมี                                             พุกรอด                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

32 นางสาว บุษยา                                             เมตตา                                             คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

33 นางสาว ปรีญา                                             จีนโห้                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

34 นางสาว พงษ์ลดา                                           คุ้มสอาด                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

35 นางสาว ภัทรี                                             สุทธพิงษ์                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

36 นาย ภาสวชิญ์                                          ชินธรรมรักษ์                                      คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

37 นางสาว มาลาศิริ                                          ตันสกุล                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

38 นางสาว รัชเกล้า                                          ร่มโพธิท์อง                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

39 นางสาว วรรณภรณ์                                          จ้าเนียร                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี
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40 นางสาว วริศรา                                            ทัศมาลี                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

41 นางสาว วชัราภรณ์                                         แดงวรวทิย ์                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

42 นางสาว วนัทนา                                            คูรัศมีทอง                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

43 นางสาว ศรสวรรค์                                          เมธาปรีชากุล                                      คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

44 นางสาว ศราวรรณ                                           สุวรรณโชติ                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

45 นางสาว ศศิธร                                             บุตรสิงขรณ์                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

46 นางสาว ศุภิสรา                                           ตัณศิลา                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

47 นางสาว สุธาสินี                                          แจ่มกระจาย                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

48 นางสาว เสาวนีย ์                                         นวลหงษ์                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

49 นางสาว อภิรดี                                            ฝูงใหญ่                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

50 นางสาว อริยา                                             จุลบุตร                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

51 นางสาว อริศรา                                            มะสีพันธุ ์                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

52 นางสาว อาทิตยา                                           ทองเลิศ                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเคมี

53 นางสาว กัญญาณัฐ                                          จันทร์บูรณ์                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

54 นาย คณิน                                              สดชืน่                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

55 นางสาว จินดารัตน์                                        โรจนัด                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

56 นาย ฉัตริน                                            ขุนเจริญ                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

57 นางสาว ชุติกาญจน์                                        เทือกต๊ะ                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

58 นาย ณัฐพร                                             ประดิษฐ์                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

59 นางสาว ณัฐมน                                             อ้ามะรี                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

60 นาย ธนวตั                                             รัตนาพิศุทธกิุล                                   คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

61 นาย ธชัชัย                                            ตุลา                                              คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

62 นางสาว ธญัรดี                                            ปานเล็ก                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

63 นางสาว ธนัยมัยธรณ์                                       พันธห์ลง                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

64 นางสาว นภัสสร                                            ปินตาวงศ์                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

65 นางสาว บุณฑรีก์                                          พิมพ์พิสิฐถาวร                                    คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

66 นาย ปริวฒิุ                                           ปาประกอบ                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

67 นางสาว ภัทธกาญจน์                                        กล่อมเกลี ยง                                      คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

68 นาย ภาณุพงษ์                                          ชัยชมภู                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

69 นาย ภูมิกิตต์ิ                                        วทิยางกูร                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

70 นางสาว ศิรินันท์                                         เกษตรทัต                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

71 นาย ศุภฤกษ์                                           ร่ืนผกา                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

72 นางสาว สถิตยพ์ร                                          จันทร์เจริญ                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

73 นาย สินธนา                                            สิงห์วงค์ษา                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

74 นางสาว สุกัญญา                                           กูลพิมาย                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

75 นาย สุทธสิาร                                          ปัน้นาค                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

76 นางสาว อชิรตา                                            กิตยารักษ์                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

77 นาย อัษฎา                                             แป้นบางนา                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

78 นาย ตฤณ                                               ประเสริฐวงษ์                                      คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ
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79 นาย นุติพงษ์                                          นครศรี                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

80 นาย บวร                                               พืชเหมาะ                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

81 นาย บุญชู                                             อิม่ตา                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

82 นางสาว เบญจมาศ                                           อินทร์วฒันา                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ

83 นางสาว กมลวรรณ                                           บุญเขียว                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

84 นางสาว กัลยา                                             ล ้าเลิศ                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

85 นางสาว จิราภา                                            แสงรัตนชัย                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

86 นางสาว ชนกานต์                                           ตระหง่าน                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

87 นางสาว ชนิษฎา                                            คงพุนพิน                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

88 นางสาว ณัฐชมธร                                           อิม่หุน่                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

89 นางสาว ณัฐฐินี                                           ค้ากระจ่าง                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

90 นาย ณัฐนนท์                                           สัมปันนานนท์                                      คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

91 นางสาว ณัฐสุดา                                           หาญสงคราม                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

92 นางสาว ดวงกมล                                            ฟูเกษม                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

93 นางสาว ทิพวรรณ                                           จองแดง                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

94 นางสาว ธญัญาเรศ                                          อยูแ่ยม้                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

95 นางสาว ธรีภัทร                                           เจริญปัญญาเนตร                                    คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

96 นางสาว นัทริกา                                           มณีเมือง                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

97 นางสาว นันทนัช                                           นินทวงค์                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

98 นางสาว นันทวรรณ                                          ปุจฉาการ                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

99 นางสาว ปภาพร                                             บุญประเสริฐ                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

100 นาย ปริญญา                                            กาญจนะเกตุ                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

101 นางสาว ปวณีา                                             แสงทับทิม                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

102 นางสาว พรทิพย ์                                          ข้าไพโรจน์                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

103 นาย ภูริณัฐ                                           เภาพาน                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

104 นางสาว มนัสรา                                            พวงศรี                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

105 นางสาว ระว ี                                             ตั งสมสุข                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

106 นาย รัฐศาสตร์                                         ลุนแจ่ม                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

107 นางสาว วลิาสินี                                          สลุงอยู ่                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

108 นางสาว ศศิธร                                             งามละม่อม                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

109 นางสาว ศิรินภา                                           รอดวงษ์                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

110 นางสาว สิริกร                                            เสมสวน                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

111 นางสาว สุดารัตน์                                         แก้วพวง                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

112 นางสาว สุภัคทรา                                          ศศิธร                                             คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

113 นางสาว อติญา                                             ลพถนอมชาติ                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม

114 นาย เขมชวฒัน์                                         จงกลมณีย ์                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

115 นางสาว จันทร์ทิพย ์                                      คุ้มกระจ่าง                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

116 นาย จาณุกฤษฏิ ์                                       กุลธราธรีวฒัน์                                    คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

117 นาย จิรเมธ                                            ฤทธเิดช                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ
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118 นางสาว ฐิติกา                                            ตันติบวร                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

119 นาย ณัฐพล                                             สมเสข                                             คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

120 นาย ณัฐพล                                             ภาษิต                                             คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

121 นาย นัฐพล                                             ศรีประกอบ                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

122 นาย ปธกิร                                             วรเกริกกุลชัย                                     คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

123 นาย ปิยวชั                                            ซ่ือตรง                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

124 นางสาว มณฑิรา                                            อ่องลออ                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

125 นาย วรกิตติพงศ์                                       วงค์ทะกัน                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

126 นางสาว วลิาสินี                                          น้อยบุดดี                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

127 นางสาว สุวมิล                                            พิทักษ์พูน                                        คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

128 นางสาว อนัญญา                                            หนุนภักดี                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

129 นางสาว ณิชกุล                                            กรวยสวสัด์ิ                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ

130 นาย ปานเทพ                                            สุริยนัต์                                         คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ

131 นางสาว กมลวรรณ                                           เปล่ียนวงษ์                                       คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

132 นางสาว กรรณิกา                                           ซ่ือตรง                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

133 นาย ณัฐดนัย                                           คงเพ็ชร์                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

134 นาย พีรชา                                             สัยเกตุ                                           คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

135 นาย ภูริช                                             เฉิน                                              คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

136 นางสาว รพิพรรณ                                           สุวรรณพันธ ์                                      คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

137 นาย ศราณิศร                                           ศรีค้า                                             คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

138 นางสาว ศิริยา                                            มณีแดง                                            คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

139 นาย สรายทุธ                                           แยม้เพชร                                          คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

140 นางสาว อภิสรา                                            ไพรสิงห์ขรณ์                                      คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์

141 นางสาว อุกัญญา                                           เขือ่นขันธเ์จริญ                                  คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา  สาขาวชิาฟิสิกส์
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1 นาย กฤตนู                                             เอกวฒันากุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

2 นาย กฤตานน                                            สตาภิรมย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

3 นาย กฤษดา                                             วฒันเชื อ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

4 นาย กิตติธร                                           เจีย๊ะหลิม                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

5 นาย คุณานนต์                                          ชุมพล                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

6 นางสาว จิตราพร                                           กันทะนะ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

7 นางสาว ชลติยา                                            แสงดิษฐ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

8 นาย ฐิติพงศ์                                          ปล้องพันธุ ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

9 นาย ณวฒัน์                                            ธรรมมี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

10 นาย ณัฐพล                                             มายา                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

11 นาย ณัฐภัทร                                           ลมปลิว                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

12 นาย ณัฐภัทร                                           หยองทอง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

13 นาย ทักษ์ดนัย                                         เเสงปิยะ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

14 นาย ธนดิตฐ์                                           ขันแก้ว                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

15 นาย ธนัท                                              อุมะวชินี                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

16 นาย ธนากร                                             ก้าเหนิดทอง                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

17 นาย ธติิ                                              เลิศสุทธเิมตตา                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

18 นาย ธรีะธญั                                           เสริมการดี                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

19 นางสาว นิธณา                                             บุญมาก                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

20 นาย ประวติร                                           มักมีสุข                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

21 นาย พีทชญา                                            ชมภูพล                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

22 นางสาว ภัสราวลี                                          ธนกิจวบิูลยผ์ล                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

23 นาย ภาณุพงศ์                                          เขียนสาร์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

24 นาย รัฐพล                                             ชยาภิวฒัน์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

25 นาย รามณรงค์                                          ศรีวไิล                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

26 นาย ฤทธเิดช                                           จันทบูรณ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

27 นาย วชัรพล                                            ศรีสุวรรณ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

28 นาย วชัระพันธุ ์                                      บุญโต                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

29 นาย สิทธพิล                                           เรืองศรี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

30 นางสาว สุพรรณี                                           เพียรกสิกรรม                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

31 นางสาว เสาวณัฐ                                           เบี ยสัมฤทธิ ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

32 นาย อดิรักษ์                                          ชีระนังสุ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

33 นางสาว กนิษฐา                                            พุม่ผล                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

34 นางสาว กรกนก                                             สุวรรณ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

35 นาย กรวติั                                            ถนอมเลี ยง                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

36 นาย กฤษฎา                                             ชฎารัตน์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

37 นาย เกรียงไกร                                         กาญจนอักษร                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

38 นาย คมชาญ                                             อุส่าห์ฤทธิ ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

39 นาย จรูญวทิย ์                                        พูลหน่าย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
Page 99 of 130



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นาย จักรพงศ์                                          รัตนสุข                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

41 นาย จิรพงศ์                                           เมืองแก่น                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

42 นาย จิรพัชร์                                          เหลืองรุ่งเกียรติ                                 คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

43 นาย จิโรจน์                                           สระอุบล                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

44 นาย เจตพล                                             บุญลอย                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

45 นาย เจษฎา                                             มงคล                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

46 นาย ชิโนภาส                                           เมืองไทย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

47 นาย ณภัทร                                             ศรีฟ้า                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

48 นาย ธวชัชัย                                           แก้วมูล                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

49 นาย ธชัพล                                             ตะวนับรรเจิด                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

50 นาย เธยีรกานต์                                        เขตประทุม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

51 นาย นราวชิญ์                                          ธนะไพศาลกีรติ                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

52 นางสาว น ้าทิพย ์                                         สายค้าผา                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

53 นาย ปิตุรงค์                                          จันทร์สุวรรณ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

54 นาย พลาธปิ                                            เกษวริิยะการ                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

55 นาย พศวร์ี                                            เกิดนาค                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

56 นาย พัชรณัฐ                                           อินอ่อน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

57 นางสาว พิชญาภา                                           สุดเสน่หา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

58 นางสาว ภรณ์ภัทร                                          ธรรมครองอาตม์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

59 นาย ภรทร                                              ลอยหา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

60 นางสาว ภัคสุภา                                           หมอกเจริญ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

61 นาย ภาณุ                                              ภาสมณี                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

62 นาย ภาสกร                                             มงคลศิริ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

63 นางสาว เมธาว ี                                           ยะก๊บ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

64 นาย รัฐพล                                             สัมพันธสุ์วรรณ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

65 นางสาว ลักษิกา                                           แสงเวช                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

66 นางสาว วรรณพร                                            เบ็ญจพร                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

67 นางสาว วรัทยา                                            สุขธนู                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

68 นาย วรีภัทร                                           ทองค้า                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

69 นาย ศรัณย ์                                           สิงห์คราม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

70 นางสาว ศศิธร                                             อรุณพิทูร                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

71 นางสาว สร้อยสุดา                                         ทรงพันธ ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

72 นางสาว สวรรยา                                            แสงบัวเผ่ือน                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

73 นาย สหรัฐ                                             ลิมป์ปิยพันธ ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

74 นาย สุทธเิดช                                          นรเศรษฐ์พิศาล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

75 นางสาว สุภาวดี                                           เรืองกัน                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

76 นาย สุรสีห์                                           กังฮา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

77 นาย อติวชิญ์                                          ม่วงศร                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

78 นาย อนุพงศ์                                           สัตถาภรณ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นางสาว อมลวรรณ                                           พิสุทธไิพศาล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

80 นาย อินทัช                                            ทวปีัญญาภรณ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

81 นางสาว อุสรา                                             ชิวเวย่                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

82 นาย กลวชัร                                            นาคะสนธิ ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

83 นาย กวนิ                                              จินดาดวงมณี                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

84 นาย ก้องภพ                                            อภิบาลศรี                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

85 นาย กิตติพงษ์                                         ใหม่โปธ ิ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

86 นาย ครรชิตพล                                          สิงห์ลี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

87 นาย คุณากร                                            พฤติธนากุล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

88 นาย จตุพงศ์                                           ธรีะประดิษฐผล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

89 นาย ชานนท์                                            สถิรวรกุล                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

90 นาย ไชยพัฒน์                                          พัชรพัฒนชัย                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

91 นาย ฐิติพันธ ์                                        พงษ์จักราพานิช                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

92 นาย ณัฐวฒัน์                                          ศรีบุญ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

93 นางสาว ถาวรีย ์                                          วงค์มณีฉาย                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

94 นาย ธนวตั                                             บุญเนือ่ง                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

95 นาย นนท์ธชั                                           ผดุงศิลป์ไพโรจน์                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

96 นาย นนท์ปวธิ                                          เจริญวงษ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

97 นาย นฤติพงษ์                                          พุทธวงษ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

98 นาย ปองพล                                             ชัยเรอษี                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

99 นาย ปัญจรัฐ                                           เครือเอม                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

100 นางสาว พัชรุจิณี                                         กมลสิริชัยกูล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

101 นาย พัสกร                                             ศักด์ิศิวะกุล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

102 นาย พาโชค                                             ผาสุข                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

103 นาย พิชชา                                             พูลผล                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

104 นาย ภาณุพงศ์                                          หมัน่บุญ                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

105 นาย รัฐธรรมนูญ                                        ใจป้อม                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

106 นาย วรวฒัน์                                           มโนมัธย ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

107 นาย วรัิฐพล                                           มโนลาภอนันต์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

108 นาย ศวสักร                                            พระเดโช                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

109 นาย ศักดิธชั                                          ตังคโนภาส                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

110 นาย ศิริวฒัน์                                         ทะนันชัย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

111 นาย ศุภกิตต์ิ                                         แสงอรุณ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

112 นางสาว สัจจพร                                            โพธิแ์ก้ว                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

113 นาย สุเจต                                             ปัญญากิตติพร                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

114 นาย สุทธนิัย                                          เลิศปัญญานุช                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

115 นาย สุรวชิญ์                                          ไทรงาม                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

116 นาย แสงตะวนั                                          คงสวสัด์ิ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

117 นาย อธเิน                                             ผ่ึงสวสัด์ิ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นาย อภิวฒัน์                                          ค้าวเิศษ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

119 นาย อันน์ดา                                           สุภัคพัฒนะพร                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

120 นาย อัษฎาวฒิุ                                         เดชะบุญ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

121 นางสาว อินทิรา                                           เอีย่มประสงค์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

122 นาย เอกพล                                             ทีหัวช้าง                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ

123 นาย กรกฎ                                              คล้ายวจิิตร                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

124 นาย กฤตยชญ์                                           กวางขุนทศ                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

125 นาย คุณานันท์                                         อุปละ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

126 นางสาว จิราพัชร                                          ศรีพิทักษ์พลรบ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

127 นาย ชาญสิทธิ ์                                        เมืองแป้น                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

128 นาย ณัฏฐพงศ์                                          ศรแจ่ม                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

129 นาย ณัฐพงษ์                                           มาลัยวงศ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

130 นาย ณัฐพล                                             สุจริตภักดี                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

131 นาย ณัฐพัชร์                                          บัญชาจารุรัตน์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

132 นาย ณัฐวฒัน์                                          ภูมิอัครพัฒน์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

133 นาย ติสรณ์                                            เพิม่เกียรติขจร                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

134 นาย ทักษินาวฏั                                        ค้าแหง                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

135 นาย ธทีัต                                             โสภณพงษ์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

136 นาย นรพนธ ์                                           นุตเจริญกุล                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

137 นาย นารารุจ                                           ศรีเดช                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

138 นาย เนติพันธ ์                                        จงเจียมจิตต์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

139 นางสาว ปรัชญารัตน์                                       สีขวา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

140 นาย ปัณณวชิญ์                                         นุย้พริ ม                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

141 นาย พชรพล                                             ยิ มการบุญ                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

142 นางสาว พิมพ์วไิล                                         ชมนา                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

143 นางสาว พิมวรรณ                                           ลิมปโสภณพนิช                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

144 นางสาว พิราวรรณ                                          พรมหาญ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

145 นางสาว ภัทราภรณ์                                         วนัค้า                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

146 นาย ภากร                                              กาญจนพันธุ ์                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

147 นาย วศิน                                              ปรีดาปราโมทย ์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

148 นาย วชัรพล                                            จันทเปรมจิตต์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

149 นาย ศุภชัย                                            สมคิด                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

150 นาย ศุภวชิญ์                                          จรัสอุไรสิน                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

151 นาย สรธร                                              จิตตนานนท์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

152 นาย สุรเมศวร์                                         ฮึงเสง่ียมธนากร                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

153 นาย เสฏฐวฒิุ                                          แจ้งจัน่                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

154 นางสาว อโรชา                                             สารีสุข                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

155 นาย อาชัญ                                             ดอกจันทน์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

156 นาย เอกลักษณ์                                         นาคาภิรมย ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

157 นางสาว กัญญา                                             จันทร์เอีย่ม                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

158 นางสาว กิตตินาฏ                                          จิระประเสริฐพันธ ์                                คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

159 นาย กิตติพศ                                           จันทร์ประเสริฐ                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

160 นาย คุตติ                                             กองยา                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

161 นาย จารุวชิญ์                                         กมุท                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

162 นางสาว จิตติกานต์                                        หวานทอง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

163 นาย จิราย ุ                                           ไทยงามศิลป์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

164 นางสาว ชนนิกานต์                                         เกตุวตัถา                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

165 นางสาว ชุติมาศ                                           กระสังข์                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

166 นางสาว เณศรา                                             ปวนไฝ                                             คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

167 นางสาว ดาราวรรณ                                          พามา                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

168 นาย ตันดิกร                                           สุทธาวาณิชย ์                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

169 นาย ทศพล                                              บุญประเสริฐ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

170 นางสาว ทัศนี                                             ลออรุ่งเรืองกิจ                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

171 นาย ทัศพงษ์                                           ช่วยรัมย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

172 นาย ธนสิทธิ ์                                         จารุกิจพิพัฒน์                                    คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

173 นาย ธญัพัทธ ์                                         สมศิริ                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

174 นาย ธาร์ม                                             อุรัจนานนท์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

175 นาย ธรีพงศ์                                           ค้าชมภู                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

176 นาย ปรัชญา                                            อินทรประสิทธิ ์                                   คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

177 นางสาว ปรียานุช                                          ศรีนวลนิม่                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

178 นางสาว ปิยะรัตน์                                         ลิ มตระกูล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

179 นาย พงศ์พล                                            ไพโรจน์กิจตระกูล                                  คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

180 นาย พิเชษฐ์                                           ช่วยศรีนวล                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

181 นางสาว พิมพิชา                                           โสภณมณี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

182 นางสาว มณีรัตน์                                          ดวงแสงทอง                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

183 นางสาว วรรณภา                                            ฉัตรทอง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

184 นางสาว สโรชา                                             หงษ์สวสัด์ิ                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

185 นาย สหรัฐ                                             มีวาสนา                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

186 นางสาว สุชานาถ                                           แสนสุข                                            คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

187 นางสาว อนุธดิา                                           เจริญมี                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

188 นาย อรรถวฒิุ                                          บุญทรัพย ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

189 นางสาว อารียา                                            ตรีอุทก                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

190 นาย อุกฤษณ์                                           ไชยคงทอง                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการและระบบ

191 นาย จิรกิตต์ิ                                         โหมดชัง                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

192 นาย ชญานิน                                            ชัยสิทธิ ์                                        คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

193 นาย ชวนิชย ์                                          รัตนาคะ                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

194 นางสาว ณิชาภัทร                                          ปรชญางกูร                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

195 นาย ธนกฤต                                             ธนันท์ดิษกุล                                      คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

196 นาย ปณชัย                                             รัตนวศิิษฐ์                                       คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

197 นาย ปัทมาสน์                                          บุตรพลอย                                          คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

198 นางสาว พรปวณ์ี                                           อินทร์นุช                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

199 นางสาว พรไพลิน                                           สวงรัมย ์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

200 นาย ยทุธพิชัย                                         แพรต่วน                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

201 นาย วศิวะ                                             กมลานันท์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

202 นาย วรียทุธ                                           อารับชาห์                                         คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

203 นาย อนันต์ชัย                                         สารีสุข                                           คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

204 นางสาว อภิชญา                                            ไลน์                                              คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต

205 นาย อิทธโิชติ                                         สาธติไพศาลกุล                                     คณะวศิวกรรมศาสตร์ศรีราชา  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและระบบการผลิต
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

1 นางสาว กริถา                                             กองลี                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

2 นาย กิตติศักด์ิ                                    สาปาน                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

3 นางสาว จตุพร                                             กิง่สุข                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

4 นางสาว จันทร์จิรา                                        ชุมพล                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

5 นางสาว จิราพร                                            ธรรมณีย ์                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

6 นาย เจษฎา                                             เสือสา                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

7 นางสาว ณัฐกมล                                            ใจสนุก                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

8 นางสาว ทิพรัตน์                                          ทิพจักร์                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

9 นางสาว ธดิารัตน์                                         พิเคราะห์                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

10 นางสาว นฤมล                                              มุลวงศ์ศรี                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

11 นางสาว นิภาภรณ์                                          ไชยเสนา                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

12 นางสาว ปฏิมาภรณ์                                         สุวาท                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

13 นางสาว ประภัสสรา                                         ปวนเอ้ย                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

14 นางสาว ปัณฑารีย ์                                        เรืองเศรษฐี                                       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

15 นางสาว พัชนี                                             ชมภูพื น                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

16 นางสาว พิมพ์ชนก                                          จันทร์ต๊ะวงศ์                                     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

17 นางสาว พิมพ์สุดา                                         บุค้า                                              คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

18 นางสาว วภิา                                              ล้าพาย                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

19 นาย สมชาย                                             เรืองอิน                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

20 นางสาว สร้อยประภา                                        พิมขัน                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

21 นางสาว อณุธดิา                                           อยา่งสวย                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

22 นางสาว อรอนงค์                                           กุลธนิี                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

23 นาย อับดุลรอห์มาน                                     สาแม                                              คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเทคโนโลยกีารอาหาร

24 นางสาว เครือฟ้า                                          คนหมัน่                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

25 นาย จักรพงศ์                                          สวสัด์ิเจริญ                                      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

26 นาย จิราย ุ                                           เวชรัตน์                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

27 นาย ชยานันต์                                          ศรีสวสัด์ิ                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

28 นางสาว ชลิตา                                             ดาบพิมพ์ศรี                                       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

29 นาย ชัยณรงค์                                          โอปาก                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

30 นาย ชาญชัย                                            อาสาสะนา                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

31 นางสาว ณัฐพร                                             กลางประพันธ ์                                     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

32 นางสาว ดวงกมล                                            พิริยะสุทธิ ์                                     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

33 นางสาว ทัดดาว                                            สีช้า                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

34 นาย เทพพิทักษ์                                        ปราณีตพลกรัง                                      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

35 นาย ธนา                                               มานะเวน้                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

36 นางสาว ธติิมา                                            พองชัยภูมิ                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

37 นาย ธรีพล                                             ตั งพล                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

38 นาย นาย รัชภูม                                        พรหมกุล                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

39 นางสาว นุชนาฎ                                            สุทธธิรรม                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว ปริศนา                                            โตอิ ม                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

41 นางสาว ปิยะนุช                                           บึงใส                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

42 นาย พงษ์เทพ                                           ภูค้าวงค์                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

43 นางสาว แพรวพรรณ                                          คะเรียงรัมย ์                                     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

44 นางสาว ยบุลวรรณ                                          เทพมนตรี                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

45 นางสาว รววิรรณ                                           มะลิบู ่                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

46 นาย รัชพล                                             ชาวน่าน                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

47 นาย รัตนะ                                             เสนสุข                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

48 นาย รุ่งอรุณ                                          บาลโคตรคุณ                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

49 นาย วรีะยทุธ                                          อ้าพันทอง                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

50 นาย วฒิุพงค์                                          เห็มวงค์                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

51 นาย เศวตโชติ                                          เกตุเอม                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

52 นางสาว สุดารัตน์                                         สายเสน                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

53 นางสาว สุนิสา                                            ผกากลีบ                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

54 นางสาว สุภัทรา                                           จักพิละ                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

55 นางสาว สุรีพร                                            ดุ้งกลาง                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

56 นาย อนุกูล                                            ศรีวะอุไร                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

57 นางสาว อรอุมา                                            วริะยะไชย                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

58 นางสาว อังสุดารัตน์                                      ภูโททิพย ์                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

59 นางสาว อุษณี                                             คนสะอาด                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตร

60 นางสาว จิราภรณ์                                          สีสินธ ์                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

61 นางสาว จุฑามณี                                           พนมตั งจิต                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

62 นางสาว ณัฐริกา                                           ฉิมนิล                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

63 นาย นันทพงศ์                                          สุยะราช                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

64 นางสาว พรทิพย ์                                          ค้าเวบุญ                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

65 นางสาว สุดารัตน์                                         ทนทาน                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

66 นางสาว สุดารัตน์                                         ประเสริฐสัก                                       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ

67 นางสาว ขวญัสิริ                                          วบิูลยก์ุล                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

68 นาย จารุกิตต์ิ                                        อุราแก้ว                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

69 นางสาว จิรารัตน์                                         อาจหินกอง                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

70 นางสาว ชลนิชา                                            ยศรุ่งเรือง                                       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

71 นางสาว ฐิตาภรณ์                                          กิณเสน                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

72 นาย ณัฐพงค์                                           พรหมศร                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

73 นางสาว ณัฐวภิา                                           จันทร์แดง                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

74 นาย ธนากร                                             วงศ์อินอยู ่                                      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

75 นางสาว นภาภัทร                                           น้อยหลานเมือง                                     คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

76 นางสาว นวพร                                              นึกชอบ                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

77 นางสาว บุษรา                                             สนัน่นารี                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

78 นางสาว ผ่องพรรณ                                          ไชยศาสตร์                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นางสาว มธรุดา                                            โลกาว ี                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

80 นางสาว วรรณพร                                            นนทศิลา                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

81 นางสาว สายฝน                                             เขตกลาง                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

82 นางสาว หนึง่ฤทัย                                         นามโยธา                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

83 นาย อัครเดช                                           แก้วเก็บค้า                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

84 นางสาว อุไรพร                                            แก้วพล                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต

85 นางสาว กัญญ์วรา                                          ดาเลิศ                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

86 นางสาว เกตวรางค์                                         ท้าทาน                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

87 นางสาว ชฎาพร                                             บุญเวนิ                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

88 นางสาว ณัฐธดิา                                           เฉลิมแสน                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

89 นาย ทรงวฒิุ                                           ไชยรัง                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

90 นาย เนติพงษ์                                          โสนาคู                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

91 นางสาว บุณยกร                                            สุนทรไชย                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

92 นางสาว พนิดา                                             เหมมา                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

93 นางสาว พรนภา                                             ชายทวปี                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

94 นางสาว พรปวณ์ี                                           กล้าหาญ                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

95 นางสาว พัชดา                                             สิงห์สาร์                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

96 นางสาว มณฑิตา                                            อุทัยวฒัน์                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

97 นาย วชัระ                                             ไตรยวงค์                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

98 นาย ศิวา                                              ศรีบัวเทศ                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

99 นาย สมพงษ์                                            ห่วงประโคน                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

100 นาย อลงกร                                             ยีห่ล้า                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

101 นางสาว อารดา                                             มุง้กั นกลาง                                      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาเพาะเลี ยงสัตวน์ ้า

102 นางสาว กมลชนก                                            ภักดีแก้ว                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

103 นาย กฤษฎา                                             จันทร์ทาฟ้าเล่ือม                                 คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

104 นางสาว เกศรินทร์                                         นิลด้า                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

105 นาย จตุพล                                             นมนวน                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

106 นาย จักรกฤษณ์                                         กาญจนภักด์ิ                                       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

107 นางสาว จันทรวดี                                          ศรีค้า                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

108 นางสาว จารุวรรณ                                          การชาค้า                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

109 นาย ณัฐพงษ์                                           ภูพวก                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

110 นาย ณัฐวฒิุ                                           ด้านซอม                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

111 นางสาว ณิชากร                                            อาษาวงั                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

112 นางสาว เดือนนภา                                          เพาะเจริญ                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

113 นางสาว นภัสวรรณ                                          สมบัติดี                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

114 นางสาว นิตยา                                             สนิทชน                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

115 นางสาว บุษยา                                             สุทธนิันท์                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

116 นาย ปฏิภัตร                                           ปาปะสา                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

117 นาย ประชา                                             น้อยตาแสง                                         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นางสาว ปวนิณา                                            วลิาจันทร์                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

119 นางสาว ป่านณกานต์                                        ทรัพยไ์พศาลสิน                                    คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

120 นาย ปิยะพงษ์                                          โปะปะนม                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

121 นางสาว พิไลวรรณ                                          จงอ้อมกลาง                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

122 นางสาว แพรพรรณ                                           ไวแสง                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

123 นางสาว เฟือ่งรัตน์                                       สืบศรี                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

124 นาย ภควชั                                             เขียวค้างพลู                                      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

125 นางสาว ภัทราพร                                           มีพวก                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

126 นาย ภูวดล                                             ราชบัวน้อย                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

127 นางสาว รัฐยากร                                           กองวงค์                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

128 นางสาว รุ่งอรุณ                                          คามะดา                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

129 นางสาว วรรณกร                                            สงนอก                                             คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

130 นางสาว วรรณวสิา                                          โถชารี                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

131 นางสาว วรากร                                             ศรีสุระ                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

132 นางสาว วลัิยพร                                           ยอดทอง                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

133 นาย วรีะพงษ์                                          พรมเสนา                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

134 นางสาว ศศิธร                                             ทองสุทธิ ์                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

135 นางสาว ศิริกาญจน์                                        ภูพบบุญ                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

136 นาย สนัน่                                             ชานนท์                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

137 นางสาว สมจินตนา                                          มุง่ปัน่กลาง                                      คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

138 นางสาว สรวงสุดา                                          โปตาเวทย ์                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

139 นาย สราวฒุน์                                          บุตรพรหม                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

140 นางสาว สุชญา                                             หินะสิทธิ ์                                       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

141 นางสาว สุธดิา                                            แสนเสนา                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

142 นางสาว สุนิตา                                            ค้าจุมพล                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

143 นางสาว สุนิตา                                            วรพันธ ์                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

144 นางสาว สุพัตรา                                           สาริบุตร                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

145 นางสาว สุภัสสร                                           พลสีราช                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

146 นางสาว สุวนันต์                                          พลเยีย่ม                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

147 นางสาว สุวนิดา                                           ละครพล                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

148 นาย อนันต์ชัย                                         พิลาทา                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

149 นาย อนุสรณ์                                           เสน่าหา                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

150 นาย อภิชัย                                            เสถียรดี                                          คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

151 นางสาว อรว ี                                             ราชวงค์                                           คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

152 นางสาว อัญชุลี                                           สาธรพันธุ ์                                       คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

153 นางสาว อาทิตยา                                           โยงทองหลาง                                        คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

154 นางสาว อาทิตยา                                           พลาวนั                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์

155 นางสาว เอื อการย ์                                       หาญฉวะ                                            คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร  สาขาวชิาสัตวศาสตร์
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1 นาย คฑาธร                                             นิสยนัท์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

2 นาย คมกฤษ                                             คนคล่อง                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

3 นาย จิรโชติ                                           พรหมสาขา ณ สกลนคร                                 คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

4 นางสาว ดารุณี                                            มีธรรม                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

5 นาย ธนชัย                                             มูลสุวรรณ์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

6 นาย ธนภัทร                                            วงศ์ภาค้า                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

7 นาย ยทุธพัชร์                                         เพิม่พัฒน์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

8 นางสาว อัญชลีพร                                          พุฒลา                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

9 นาย เอกชัย                                            อินทนพ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

10 นาย ไอมาน                                             เจะอาบู                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

11 นาย กิตติศักด์ิ                                       เรืองสวสัด์ิ                                      คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

12 นางสาว เกตุแก้ว                                          นุชตะมา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

13 นาย เกียรติชัย                                        ภูเวยีงแก้ว                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

14 นาย เกียรติยศ                                         งามสง่า                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

15 นาย ไกรสร                                             แก้วปัญญา                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

16 นาย จักรพรรดิ                                         ค้าผา                                              คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

17 นาย จ้าปี                                              พรมค้า                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

18 นาย จิรศักด์ิ                                         โคตรศรีวงษ์                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

19 นาย จีรวตัน์                                          นาโควงค์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

20 นาย จีระพล                                            เสนาไชย                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

21 นาย เฉลิมเกียรติ                                      แสบงบาล                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

22 นาย เฉลิมพล                                           สิมพา                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

23 นาย ชนวร์ี                                            ราชพิลา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

24 นาย ชัยณรงค์                                          นาขันดี                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

25 นาย ณภัทร                                             โสสุทธิ ์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

26 นาย ณัฐพล                                             แก้วมุงคุณ                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

27 นาย ณัฐพันธ ์                                         พรมจันทร์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

28 นาย ณัฐวฒิุ                                           สกุลจีน                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

29 นางสาว ดารุณี                                            โลเกต                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

30 นาย ตะวนั                                             สีสุขใส                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

31 นาย ไตรวทิย ์                                         นามโคตร                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

32 นาย ทรงยศ                                             เจริญศรี                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

33 นาย ทิวากร                                            แก้วลอด                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

34 นาย ธนพงศ์                                            พรมลี                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

35 นาย ธนวฒัน์                                           นวลเกื อ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

36 นาย ธนวฒิุ                                            แสงสีดา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

37 นาย ธรรมนูญ                                           ชัยพิภพ                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

38 นาย ธวชัชัย                                           ยบุลชิต                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

39 นาย ธรีพงษ์                                           เบาะพรม                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นาย นพพงษ์                                            วริะศรี                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

41 นาย นรินทร์                                           คุณมี                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

42 นาย นวพล                                              ไผ่ป้อง                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

43 นาย นันทวฒัน์                                         ดวงมาลา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

44 นางสาว นาตยา                                             ใจน ้า                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

45 นาย นิติ                                              เขียวงาม                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

46 นาย บดินทร์                                           มะโนมัย                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

47 นาย บัณฑิต                                            ศรีบุญเรือง                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

48 นาย บุญทว ี                                           เชื อเมืองแสน                                     คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

49 นาย ปกป้อง                                            ศรีสุข                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

50 นาย ปฐมพงษ์                                           แสนอุบล                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

51 นาย ประภพ                                             ทองขาว                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

52 นาย พงศธร                                             จันทาศรี                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

53 นางสาว พัชริยา                                           เสนสอน                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

54 นาย พัสกร                                             ขานพรม                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

55 นาย พิทยาธร                                           สมประสงค์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

56 นาย พิรศุษม์                                          พาโคกทม                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

57 นาย แมนสรวง                                           สีกงพาน                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

58 นาย รัชพล                                             บูรณสรรค์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

59 นาย รัฐธรรมนูญ                                        แคนสา                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

60 นางสาว รัตน์ติกาล                                        แซ่อ๋าง                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

61 นาย วรพจน์                                            ไชยตะวงค์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

62 นาย วชัรพงษ์                                          ไกรษร                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

63 นาย วาย ุ                                             อาจนามูล                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

64 นาย วชิญะ                                             วรรณวงศ์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

65 นาย วทิยา                                             จิตอามาตย ์                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

66 นาย วริากร                                            บูญสาร                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

67 นาย วรีะศักด์ิ                                        ทิพยส์มบัติ                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

68 นาย ศรัณยภ์ัทร                                        ภูมีแกด้า                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

69 นางสาว ศศิธร                                             ดวงศรี                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

70 นาย สถาพร                                             เสนาค้า                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

71 นาย สรฤทธิ ์                                          ทะลุจิตร์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

72 นาย สรวชิญ์                                           แต่งประกอบ                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

73 นาย สาธติ                                             สรสิทธิ ์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

74 นาย สายพุดดิน                                         แฮแมเรียง                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

75 นางสาว สุนิด                                             ศรีเทพ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

76 นาย สุพจน์                                            โพธิน์อก                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

77 นาย เสกสรรค์                                          สุวรรณศรี                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

78 นาย หริภัทร                                           พงษ์สุวรรณ                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นางสาว อติกานต์                                          อรจันทร์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

80 นาย อธเิดช                                            เทพภูธร                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

81 นาย อภิภู                                             ปัญจมาตย ์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

82 นาย อัมรี                                             สาแมง                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

83 นาย อุสมาน                                            แวนะไล                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

84 นาย เอกราช                                            อภิญญา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต

85 นางสาว กชกร                                              ทะสุวร                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

86 นาย กฤตภาส                                            เทพศิลา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

87 นางสาว กูซารีฟะห์                                        แซแร                                              คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

88 นาย คุณานนต์                                          ปิน่มุนี                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

89 นาย จรัญ                                              ถวลิรัมย ์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

90 นางสาว จารุวรรณ                                          วเิศษศรี                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

91 นาย จิรวทิย ์                                         ประสาทดียิง่                                      คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

92 นาย จิรศักด์ิ                                         ยบุลพันธุ ์                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

93 นางสาว จุฑาลักษณ์                                        ฟองวาริน                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

94 นางสาว ชนิดา                                             แพทยสู์งเนิน                                      คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

95 นางสาว ชลธชิา                                            มูลลี                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

96 นาย ชัชชัย                                            จ้าปาศิลป์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

97 นางสาว ชัชฎาภรณ์                                         บุญมี                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

98 นาย ชัยวฒัน์                                          ผ่านพินิจ                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

99 นาย ชัยศิริ                                           กุลแก้ว                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

100 นาย ชาระว ี                                           วงษาหมี                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

101 นาย ชินวฒัน์                                          แดนนินทร์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

102 นาย ชุติเดช                                           โพธนิาแค                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

103 นาย เชาวว์ฒัน์                                        ก้องเสียง                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

104 นางสาว ซุกรียะห์                                         ดาโอะ                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

105 นางสาว ญาดา                                              บุญยศ                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

106 นางสาว ญาตาว ี                                           คงเจริญ                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

107 นาย ณัฐชนนท์                                          แสนวเิศษ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

108 นางสาว ณัฐณิชา                                           สมานมิตร                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

109 นาย ณัฐพล                                             ขามธาตุ                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

110 นาย ณัฐวตัร                                           ด้ารงค์                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

111 นาย ธณพร                                              กุลวฒันานนท์                                      คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

112 นาย ธนพล                                              ศรีบุญเรือง                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

113 นาย ธนิกุล                                            สิงห์กัน                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

114 นาย ธรีนัย                                            ลาวงค์                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

115 นาย ธรีภัทร                                           จ้าปามี                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

116 นาย นพรุจน์                                           ผลเงาะ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

117 นางสาว นาดียะห์                                          โฮ                                                คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นาย นิติพงษ์                                          แก้วมงคล                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

119 นาย เนติพงศ์                                          จูมจันดา                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

120 นางสาว เบญจวรรณ                                          กมลผาด                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

121 นาย ปณภณ                                              รัตนสมบูรณ์                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

122 นาย ประพนธ ์                                          โคตรชมภู                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

123 นาย ปิยะวฒัน์                                         นาลาดทา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

124 นาย พงศ์ศิริ                                          จิวย ิ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

125 นาย พนัสศักด์ิ                                        จันเทศ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

126 นาย พราธปิ                                            บุนนท์                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

127 นาย พลวฒัน์                                           บุญค ้า                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

128 นาย พัฒนศักด์ิ                                        บัญชรสุวรรณ                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

129 นาย พิรุณ                                             บุญสมัคร                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

130 นาย ภควตั                                             สาราช                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

131 นาย ภัทรดนัย                                          บัณฑิตย ์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

132 นาย ภัทรดนัย                                          เปลือกค้า                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

133 นาย ภาณุพงศ์                                          สุล้านาจ                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

134 นางสาว ภาวณีิ                                            สิมลี                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

135 นางสาว มนต์ตรา                                           จันชะล ้า                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

136 นางสาว มันทนา                                            ศรีสุราช                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

137 นาย โมไนย                                             ศรีมุกดา                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

138 นางสาว ยศวรรณ                                            อนุภาพ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

139 นางสาว รอฮานา                                            สะลีมิง                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

140 นาย วริทธิธ์ร                                         แยม้ศิริ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

141 นาย วษิณุ                                             สีหา                                              คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

142 นาย วรีะชัย                                           คาดีว ี                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

143 นาย ศิวนนท์                                           รัตนกรัณฑ์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

144 นาย ศุภวทัน์                                          แก้วมุกดา                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

145 นางสาว สกุณา                                             โคตรชมภู                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

146 นาย สหรัฐ                                             บุญรอด                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

147 นาย สุดโชติ                                           กล่ินหอม                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

148 นาย สุทธชิัย                                          โพนที                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

149 นาย อภิสิทธิ ์                                        กันยะสุด                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

150 นาย อัณณพ                                             คุ้มกุดหวา้                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

151 นาย อานนท์                                            แก้วงาม                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า

152 นาย กฤตยศ                                             แก้วสะอาด                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

153 นาย กฤษฎา                                             แก้วโชติ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

154 นาย กฤษดา                                             วนันา                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

155 นางสาว กาญจนา                                            ปรากฎ                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

156 นาย เกียรติศักด์ิ                                     เสนาธรรม                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

157 นางสาว ขวญัชนก                                           มาเทีย่ง                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

158 นางสาว ขวญัชนก                                           สุขรมย ์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

159 นาย คฑาธร                                             นุม่สวน                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

160 นาย จิตฐิกร                                           อุปพงษ์                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

161 นาย จิรกิตต์ิ                                         การะเกษ                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

162 นาย จิรวฒัน์                                          เผ่ือนประโคน                                      คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

163 นาย จิรายทุธ                                          ไฝจันทึก                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

164 นาย จิรายสุ                                           เสาใบ                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

165 นางสาว จีรนันท์                                          แก้วผา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

166 นาย จีรพงศ์                                           นาวา                                              คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

167 นาย เจษฎา                                             ปาวะลี                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

168 นางสาว ชฎาพร                                             ขันมัน่                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

169 นางสาว ชนกานต์                                           กล่ินจุน่                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

170 นางสาว ชวรินทร์                                          วงษา                                              คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

171 นางสาว ชัญญานุช                                          คุณแรง                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

172 นางสาว ชุนิตา                                            อาจหาญ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

173 นางสาว ญาฐิณี                                            เจ็งใจบุญ                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

174 นาย ณัชพล                                             แก้วตา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

175 นาย ณัฐพล                                             วงศ์ธรรม                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

176 นาย ณัฐวฒัน์                                          กลัดชืน่                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

177 นางสาว ทัศนีย ์                                          เวยีงนนท์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

178 นาย ทินกร                                             ศิริโยธา                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

179 นาย ธชาชาญ                                            กัญนราพงศ์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

180 นาย ธนดิตถ์                                           แสนสุข                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

181 นาย ธนพงฒ์                                            งิ วไชยราช                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

182 นาย ธนากร                                             พิพัฒน์กิจไพศาล                                   คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

183 นาย ธนัวา                                             อุน่สา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

184 นางสาว ธานณิษา                                           เทีย่งตรง                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

185 นาย ธรีศักด์ิ                                         ยน่มรรคา                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

186 นาย ธรีศักด์ิ                                         สกุลพงศ์เศรษฐ                                     คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

187 นางสาว นภัสสร                                            หงษ์ทองแต่ง                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

188 นาย นรินทร์                                           นันตะนะ                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

189 นางสาว นวรัตน์                                           วาชัยศรี                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

190 นาย นันทวฒัน์                                         อาจหาญ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

191 นาย นันทวฒิุ                                          ไชยยะ                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

192 นางสาว นันท์สินี                                         แมลงภู ่                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

193 นางสาว นิตยา                                             สายพฤกษ์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

194 นาย บัณฑิต                                            มิตรจันทร์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

195 นางสาว ผกามาศ                                            ศูนยจ์ันทร์                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

196 นางสาว พรชิตา                                            นันทะ                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

197 นาย พรรษวฒิุ                                          ทองมหา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

198 นาย พิทวสั                                            ท่าไคร่กลาง                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

199 นางสาว พุธติา                                            ทิพยม์นทา                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

200 นางสาว ภัทรภรณ์                                          ปรีประเสริฐ                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

201 นางสาว ภัสราภรณ์                                         สาลีเอีย่ม                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

202 นาย ภูริวรรษ                                          เเหวนเเก้ว                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

203 นาย มนัส                                              สระทองพูล                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

204 นางสาว มิง่ขวญั                                          แสนสุข                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

205 นางสาว ยอดหญิง                                           เหมะธลิุน                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

206 นางสาว รัชฎาภรณ์                                         โสภาเลิศ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

207 นางสาว ลัดดาวลัย ์                                       ธาบิดา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

208 นางสาว วรัญญา                                            วะชุม                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

209 นาย วชัรินทร์                                         กุระอินทร์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

210 นาย วฒันานนท์                                         อินทเนตร                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

211 นางสาว วจิิตตรา                                          ชมทอง                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

212 นางสาว ศศินา                                             บุญทานันท์                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

213 นาย ศศิพงศ์                                           ผ่องผา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

214 นาย สหชัย                                             ศรีส้าราญ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

215 นางสาว สุดารัตน์                                         บุญทว ี                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

216 นาย สุทธพิงษ์                                         จันทรังษี                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

217 นางสาว สุภาภรณ์                                          ทนน ้า                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

218 นาย สุรพงษ์                                           เเก้วมุงคุณ                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

219 นาย สุวชั                                             เเก้วมุงคุณ                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

220 นาย อภิลักษณ์                                         เสนีชัย                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

221 นางสาว อรทัย                                             นามมุงคุณ                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

222 นาย อัฐชัย                                            กิติศรีวรพันธุ ์                                  คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา

223 นาย กรกช                                              ธญัญเจริญ                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ)

224 นางสาว ณัฐฑีราพร                                         ไชยสุวรรณ                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเคมีประยกุต์

225 นางสาว ปนัดดา                                            พรมกุล                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเคมีประยกุต์

226 นางสาว สุธดิา                                            อนันต์                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเคมีประยกุต์

227 นางสาว สุุธาสินี                                         ศรีสอาด                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเคมีประยกุต์

228 นางสาว อรุณรัตน์                                         เขียวน ้าชุม                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเคมีประยกุต์

229 นางสาว อินทิรา                                           ค้าพระโคตร                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาเคมีประยกุต์

230 นาย กิตติพัชญ์                                        แดงอ่้า                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

231 นาย ชิดตะวนั                                          ผ่องแผ้ว                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

232 นาย เชิดพงษ์                                          สุทธเิทพ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

233 นาย ทนงศักด์ิ                                         บุญมา                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

234 นาย ธกฤต                                              อัธยาศัย                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

235 นาย ธวฒัน์ชัย                                         วงศ์แสนสุข                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

236 นาย ธรีดนย ์                                          กาฬสุวรรณ                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

237 นาย ธรีะวฒัน์                                         เทียบแสง                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

238 นาย พงศกร                                             ปริปุรณะ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

239 นาย พงศธร                                             ลีโสภา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

240 นาย พัชรพล                                            เฉลิมวทิยานนท์                                    คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

241 นาย ฤทธ ี                                             มูลโคตร                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

242 นางสาว ลลิตา                                             บุราณสาร                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

243 นาย วทิวสั                                            ส้าลี                                              คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

244 นางสาว สาธกิา                                            นามตะ                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

245 นาย อนุสรณ์                                           ฉายาพัฒน์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

246 นางสาว อรพรรณ                                            กุลทอง                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

247 นาย อิทธพิงษ์                                         งอยภูธร                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์

248 นางสาว กิง่กาญจ์                                         อินทชัย                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

249 นางสาว กีรติกาญจน์                                       ฟ้าบัง                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

250 นาย ฉัตริน                                            ภูช่างทอง                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

251 นางสาว ชลธชิา                                            พูลเกษม                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

252 นางสาว ชลธดิา                                            ศรีนา                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

253 นาย ชาญกิจ                                            ธาตุรักษ์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

254 นาย ณภัทร                                             วรนุช                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

255 นาย ณรงค์ศักด์ิ                                       นาดประนิล                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

256 นาย ณัฐพงศ์                                           คูณทอง                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

257 นาย ทรงเดช                                            ทวพีร                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

258 นางสาว ทานตะวนั                                          เจริญรัมย ์                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

259 นาย ธฤษณุ                                             ไหลธรรมนูญ                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

260 นาย ธรีพล                                             เนียมงาม                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

261 นาย นันทวตัน์                                         หล้าหิบ                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

262 นาย นันธพงศ์                                          โพธิศิ์ริกุล                                      คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

263 นาย พชรพล                                             แสงเดือน                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

264 นางสาว ภัศราภรณ์                                         อินทร์ติยะ                                        คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

265 นาย ภานุวฒัน์                                         แซ่โล้ว                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

266 นาย ภูวนัย                                            ศรีพาย                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

267 นางสาว รักษิณา                                           รักษ์วงศ์                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

268 นาย วชิรพงษ์                                          เนตรัตน์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

269 นางสาว วสิสุตา                                           มาลาวสุิทธิ ์                                     คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

270 นางสาว ศิริวรรณ                                          พันธมุิตร                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

271 นาย ศุภกร                                             สารโพคา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

272 นาย สมเกียรติ                                         สุจริต                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

273 นางสาว สุนิษา                                            เนาวศ์รีสอน                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
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274 นาย สุรวธุ                                            แมดมิง่เหง้า                                      คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

275 นาย อนุวฒัน์                                          สินอยู ่                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

276 นาย เอกรินทร์                                         ชมจันทร์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์

277 นางสาว กมลวรรณ                                           ศาสนสุพินธ ์                                      คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

278 นางสาว กรรณิการ์                                         คงชาตรี                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

279 นางสาว กฤษรินทร์                                         นาโควงค์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

280 นาย จีระศักด์ิ                                        ปลารบ                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

281 นางสาว เจนจิรา                                           กนกกูล                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

282 นางสาว ฉัตรวมิล                                          หลงทอง                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

283 นางสาว ณัชชา                                             จิตตเสว ี                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

284 นาย ธชักร                                             อุน่จิตร                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

285 นางสาว ธดิารัตน์                                         อาจโยธา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

286 นาย ธรีะวฒัน์                                         พุทธกัง                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

287 นาย นฤพล                                              ศิลาขวา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

288 นางสาว น ้าผึ ง                                           ยนิดี                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

289 นาย พัชรพล                                            ทนุผล                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

290 นาย พัสกร                                             แสนดี                                             คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

291 นางสาว ไพรินทร์                                          สมค้า                                              คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

292 นาย ภานุวฒัน์                                         อุน่สา                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

293 นาย ภูริพัฒน์                                         วงศรีชู                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

294 นางสาว มนัสว ี                                           ศรีรัตนพันธ ์                                     คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

295 นางสาว มยรีุ                                             อึง่ฮวบ                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

296 นางสาว วรัญญา                                            ฤทธธิรรม                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

297 นาย วฆิเนศ                                            ชัยชนะ                                            คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

298 นางสาว สุดาภรณ์                                          ผดุงเวช                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

299 นาย อนุสรณ์                                           จันทร์ส่องแสง                                     คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

300 นางสาว อรพร                                              สิงห์เสนา                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ

301 นางสาว กาญจนา                                            วรรณสิทธิ ์                                       คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

302 นางสาว ชัญญานุช                                          อินทวงศ์                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

303 นาย ทศพร                                              สายเสมา                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

304 นางสาว ประกายแสง                                         โคตรมิตร                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

305 นางสาว ประดับศรี                                         ไกรแก้ว                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

306 นางสาว พุทธชาติ                                          นามา                                              คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

307 นาย ภานุกร                                            จันทรลือ                                          คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

308 นางสาว มธรุดา                                            อินทร์งาม                                         คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์

309 นางสาว ศิริรัตน์                                         สัตตะโส                                           คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์  สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์
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1 นางสาว ณัฏชา                                             ธนะบุตร                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

2 นางสาว ณัฐณิชา                                           ศรีจันดา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

3 นางสาว ทิพยาภรณ์                                         แสนมา                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

4 นางสาว นันทิยา                                           โสเพ็ง                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

5 นางสาว น ้าฝน                                             ศรีค้า                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

6 นางสาว นุชรีย ์                                          แกมนิรัตน์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

7 นางสาว บุตธชิา                                           ถาปาบุตร                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

8 นางสาว พรพิมล                                            ราชค้า                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

9 นางสาว พรรษาณีย ์                                        พูลผล                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

10 นาย ยศพนธ ์                                           สิทธพิูนอนุภาพ                                    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

11 นางสาว วราลักษณ์                                         สูญราช                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

12 นางสาว วภิาดา                                            หมูแ่ก้ว                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

13 นางสาว วลิาวณัย ์                                        สีขะปัดสา                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

14 นาย วรีะวฒัน์                                         อาจโยธา                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

15 นางสาว ศิริมาศ                                           ภูสีฤทธิ ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

16 นางสาว ศิริรัตน์                                         วนัทานี                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

17 นางสาว ศุภสุตา                                           ประดับค่าย                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

18 นางสาว สราวรรณ                                           บุญผ่อง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

19 นางสาว สริญญา                                            จันทะลุน                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

20 นางสาว สากูล                                             ประกิง่                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

21 นางสาว สุพัฒตรา                                          วะนานิด                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

22 นาย อลงกรณ์                                           แก้วห้วยพระ                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการ

23 นางสาว กชกร                                              แสนส้าราญ                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

24 นางสาว กนกวรรณ                                           บริบูรณ์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

25 นางสาว กมลวรรณ                                           สุดสิ น                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

26 นางสาว กัญญาณี                                           ทิพมาตย ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

27 นางสาว กิง่แก้ว                                          บุญจันทร์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

28 นางสาว ขวญัเกล้า                                         กฤษณะกะลัศ                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

29 นาย คฑาวฒิุ                                           เสนจันทร์ฒิไชย                                    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

30 นางสาว จตุพร                                             โพธิช์ัย                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

31 นางสาว จารุวรรณ์                                         คะสีทอง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

32 นางสาว จินดารัตน์                                        ยตะโคตร                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

33 นางสาว จิรัชญา                                           ถีระพันธ ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

34 นางสาว จิราพร                                            แสนสุริวงค์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

35 นางสาว จิราพร                                            ก้อนอินทร์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

36 นางสาว จิราพร                                            วงษ์พาน                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

37 นางสาว จิราภรณ์                                          ยนัตะพันธ ์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

38 นางสาว จุฑาธปิย ์                                        ศรีนา                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

39 นางสาว จุฑามาศ                                           อุตะโม                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว จุฑามาศ                                           พนมตั งจิต                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

41 นางสาว เจนจิรา                                           ไกรสูนย ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

42 นางสาว ชนิกานต์                                          พรหมสาขา ณ สกลนคร                                 คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

43 นางสาว ญาณี                                              จินดาศรี                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

44 นางสาว ณัฐยา                                             ยนัตะพันธ ์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

45 นางสาว ณัฐวดี                                            ศรีดาน้อย                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

46 นาย ด้ารงค์ศักด์ิ                                      ไชยสัจ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

47 นาย ทรงวฒิุ                                           วงษ์ไชยเสน                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

48 นางสาว ทัตชญา                                            สุขุมินท                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

49 นางสาว ธณาวรรณ                                           มุลเมือง                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

50 นางสาว ธนาวดี                                            แก้วกระโทก                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

51 นาย ธรรมนูญ                                           อันทะนิล                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

52 นางสาว ธญัจิรา                                           ตรีลพ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

53 นางสาว ธญัลักษณ์                                         บูรณปัทมะ                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

54 นางสาว ธญัลักษณ์                                         ช้านาญจันทร์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

55 นางสาว ธดิา                                              เฮ้าส                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

56 นางสาว นภัสวรรณ                                          ศรีพนมพงษ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

57 นางสาว นภาพร                                             แสนค้าภา                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

58 นางสาว นภารัตน์                                          ผาลม                                              คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

59 นาย นลธวชั                                            ขวญัทอง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

60 นางสาว นันท์ธญิา                                         ศรีมาชัย                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

61 นางสาว นันทวนั                                           เหลินต้ายซ้าย                                     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

62 นางสาว นิธพิร                                            ริพิมพ์                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

63 นางสาว นิรชา                                             กุลยะ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

64 นางสาว นิศารัตน์                                         โพธหิล้า                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

65 นางสาว นุชนาถ                                            คงป๋อ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

66 นางสาว ปฏิมา                                             ปิติสม                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

67 นาย ประเสริฐ                                          พิมคีรี                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

68 นางสาว ปัตพร                                             จันทะปัดสา                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

69 นางสาว ปัทมา                                             ทองโสม                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

70 นางสาว ปานตะวนั                                          ภูขีด                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

71 นางสาว ไปรลิดา                                           มุงคุณ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

72 นางสาว พรชนก                                             ส้าเภา                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

73 นางสาว พรทิพย ์                                          ไชยพิมพ์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

74 นางสาว พรนภา                                             พรมหงษ์                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

75 นางสาว พรพิมล                                            วรจักร                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

76 นางสาว พรวไิล                                            พลเดช                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

77 นางสาว พันธติรา                                          นาภูวงค์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

78 นางสาว พิมพ์ผกา                                          ชั นกลาง                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นางสาว ภัทราพร                                           ดวงใจ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

80 นางสาว ภัทราพร                                           เสโนฤทธิ ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

81 นางสาว ภัทราภรณ์                                         ก้อนกงไกว                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

82 นางสาว ภัทราวดี                                          คลังแสง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

83 นางสาว ภาณุมาศ                                           ทอนจอก                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

84 นางสาว ภาณุมาส                                           ปิยทัศนกุล                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

85 นางสาว ภาสิกร                                            มัชยา                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

86 นางสาว มณฑิตา                                            กาษา                                              คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

87 นาย ยทุธนากร                                          คงบุญ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

88 นางสาว ยวุดี                                             เจริญพร                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

89 นางสาว รักษิตา                                           ยานี                                              คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

90 นางสาว รัตนาภรณ์                                         ตรงต่อกิจ                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

91 นางสาว รุ่งฤดี                                           อ้าพร                                              คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

92 นาย ฤทธิณ์รงค์                                        ขาวขันธ ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

93 นางสาว ลัดดาพร                                           พ่อสียา                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

94 นางสาว วนิลา                                             เห็นลม                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

95 นางสาว วรรณธดิา                                          ไชยพะยวน                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

96 นางสาว วรรณภา                                            วะดีศิริศักด์ิ                                    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

97 นางสาว วริศรา                                            บุญแก้ว                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

98 นางสาว วชัราพร                                           ภูสีน้อย                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

99 นางสาว วมิาลัย                                           อินธริาช                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

100 นาย วรัิตน์                                           ทับธานี                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

101 นางสาว วสิสุตา                                           วงศ์ค้า                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

102 นาย วฒิุพงศ์                                          ไชยสุวรรณ                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

103 นางสาว ศดานันท์                                          ศักด์ิสิทธกิาร                                    คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

104 นางสาว ศศินา                                             นาคเสน                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

105 นางสาว ศศิประภา                                          บุตตะวงษ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

106 นางสาว ศิรินันท์                                         สุวรรณเพ็ง                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

107 นาย ศิวพัต                                            ตันตรา                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

108 นางสาว ศุธษิา                                            ราชรามทอง                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

109 นางสาว ศุภษร                                             ปุนหาวงค์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

110 นางสาว สิริยากร                                          สินธพุงษ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

111 นางสาว สุกัญญา                                           อัครปะชะ                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

112 นางสาว สุชัญญา                                           ผุยสุ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

113 นางสาว สุดาภรณ์                                          นามพุทธา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

114 นางสาว สุดารัตน์                                         สมบัติมาก                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

115 นางสาว สุดารัตน์                                         ไชยจักร์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

116 นางสาว สุธดิา                                            สิงห์วงค์ษา                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

117 นางสาว สุธติา                                            สุดหนุน                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นางสาว สุนันทา                                           ภูเขาใหญ่                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

119 นางสาว สุพรรษา                                           สุขสบาย                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

120 นางสาว สุพัตรา                                           บูรณะ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

121 นางสาว สุภาภรณ์                                          นามตาแสง                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

122 นางสาว เสาวลักษณ์                                        อรรคศรีวร                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

123 นางสาว เสาวลักษณ์                                        หิตธเิดช                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

124 นาย อภิสิทธิ ์                                        นามพบ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

125 นางสาว อรทิรา                                            คิดโสดา                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

126 นางสาว อรพิน                                             ศิริหัด                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

127 นางสาว อักษราภัค                                         ชมชายผล                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

128 นาย อาคเนย ์                                          มูลชนะ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

129 นางสาว อารยา                                             นนตะแสน                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

130 นางสาว อารีรัตน์                                         คึมยะราช                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

131 นางสาว อุษา                                              หอมไกรลาส                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการบัญชี

132 นางสาว กมลทิพย ์                                         ไชยพันธ ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

133 นางสาว กุลนันทน์                                         ทองอุน่เรือน                                      คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

134 นางสาว จิราพร                                            สาคะรินทร์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

135 นางสาว ฐิติพร                                            ยศเรือง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

136 นางสาว ทิพยรั์กษา                                        โซ่ทองค้า                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

137 นาย ธนพล                                              มัน่ประเสริฐฤทธิ ์                                คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

138 นางสาว นัฐภาลัย                                          โพธิช์า                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

139 นางสาว พิชชานันท์                                        วนัเคล่ือน                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

140 นางสาว พิมพ์พลอย                                         ฉลาดธญัญกิจ                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

141 นาย ภูวชิ                                             แสงเขียว                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

142 นาย มลฑล                                              ปูบุ่ตรชา                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

143 นางสาว รมยธ์รีา                                          เภสัชชะ                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

144 นางสาว ศิริรัตน์                                         เกือนสันเทียะ                                     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

145 นางสาว ศุภรัตน์                                          ผาทอง                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

146 นาย สัญชัย                                            ไขแสง                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

147 นางสาว สิญาพร                                            ธรรมกุล                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

148 นางสาว สุกฤตา                                            จาเพียราช                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

149 นางสาว สุนิษา                                            พิมพ์มีลาย                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

150 นางสาว เสาวลักษณ์                                        ค้าพิมเลิศ                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

151 นาย อรรถกร                                            บัวดิษฐ์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

152 นางสาว อิทธพิัทธ ์                                       วชิรมโน                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการตลาด

153 นาย กฤษณะพล                                           กอนสันเทียะ                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

154 นางสาว เกวริน                                            วงัไทรทอง                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

155 นางสาว จันจิรา                                           ไชยผาบ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

156 นาย ชัยวฒัน์                                          ไชยยงค์                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

157 นางสาว ชิราภรณ์                                          บุตคุป                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

158 นางสาว ดวงกมล                                            จ้าปาลา                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

159 นางสาว ธชัพร                                             สิ นโศรก                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

160 นางสาว ธญัวรัตน์                                         ค้าลือ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

161 นางสาว ธดิารัตน์                                         ขาระคันไชย                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

162 นางสาว นุชจรินทร์                                        หินเทา                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

163 นางสาว ประภัสสร                                          นารีนุช                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

164 นางสาว ปราญชลี                                           โล่ห์วสิิทธิอ์ารีย ์                              คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

165 นางสาว ปรียาภรณ์                                         คนกลาง                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

166 นางสาว ปรียาภรณ์                                         วงค์ธานี                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

167 นางสาว ปิยทิพย ์                                         นามเสาร์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

168 นางสาว พัชรารัตน์                                        สารกาล                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

169 นางสาว พัชรินทร์                                         แวน่แก้ว                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

170 นางสาว ระพีพรรณ                                          พลดงนอก                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

171 นางสาว รุจิรา                                            อุปพงษ์                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

172 นางสาว ละม่อม                                            บัวแพ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

173 นางสาว วรกมล                                             ศรีกัลยา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

174 นางสาว วราพร                                             บุตรเพ็ง                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

175 นาย วชัระ                                             จันทรสนธยา                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

176 นางสาว วจิิตตรา                                          มณฑาลพ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

177 นางสาว วลิาวณัย ์                                        พิมมหา                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

178 นางสาว ศิริลักษณ์                                        สมนึก                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

179 นางสาว สธญัรัชต์                                         อิทธไิชยรุจกร                                     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

180 นางสาว สรัญรัชต์                                         อิทธไิชยรุจกร                                     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

181 นางสาว สโรพร                                             ธรรมยติุ                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

182 นาย สุธ ี                                             อ่อนพิมพ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

183 นางสาว สุนิตตา                                           อุปละ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

184 นางสาว สุปวฐ์ี                                           สังกิจ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

185 นางสาว สุวนันท์                                          พิมพ์สอน                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

186 นางสาว อรยา                                              ประสิทธิบ์ุญย ์                                   คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

187 นางสาว อริศรา                                            อ่อนจงไกร                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

188 นางสาว อัญธฌิา                                           คุ้มบ้านชาติ                                      คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

189 นางสาว อาภาภรณ์                                          ตะโคฅร                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

190 นางสาว อารยา                                             ชาวงษ์                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

191 นางสาว อุมาวดี                                           นิลกาญจน์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการจัดการโรงแรมและท่องเทีย่ว

192 นางสาว กมลวรรณ                                           ภิรมยเ์สวก                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

193 นางสาว กุลสตรี                                           พิมเสน                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

194 นางสาว เกษรา                                             นามมุงคุณ                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

195 นางสาว จิตรารัตน์                                        สาขามุละ                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

196 นางสาว จินตนา                                            พิมพ์ลัย                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

197 นางสาว จุฑาทิพย ์                                        วฒิุยา                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

198 นางสาว จุฑามาศ                                           อรุณจินดาวรรณ                                     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

199 นางสาว ชุติกาญจน์                                        กัติยะ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

200 นางสาว ดลฤดี                                             ทรัพยพ์งษ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

201 นางสาว ดวงกมล                                            ทองมหา                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

202 นาย ถนอม                                              หามีน                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

203 นาย เทพพิทักษ์                                        รูปคม                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

204 นางสาว นภอมรรัตน์                                        หาชืน่                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

205 นางสาว นภัสสร                                            สีหาบุตร                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

206 นางสาว นฤมล                                              พลพันธ ์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

207 นางสาว นวพร                                              หาญเสนา                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

208 นางสาว นัทมน                                             ปุเรตัง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

209 นางสาว นิรชา                                             จันทร์นิตย ์                                      คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

210 นางสาว นีรานุช                                           กรมกระโทก                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

211 นางสาว เนตรนพิชญ์                                        มังคละคีรี                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

212 นางสาว บุณยณัฐ                                           บุญสุยา                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

213 นางสาว ปนัดดา                                            สิงห์ค้าป้อง                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

214 นางสาว ปรมิน                                             ศุภวทิยาเจริญกุล                                  คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

215 นาย ปรีชา                                             หลาบโพธิ ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

216 นางสาว พรนภา                                             วงษ์เจริญ                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

217 นางสาว พลอยวรินทร์                                       พงษ์วาปี                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

218 นางสาว พัชรี                                             คดีเวยีง                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

219 นางสาว เพ็ญภัค                                           หุมแพง                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

220 นางสาว ภัคพิมล                                           ภูกัน                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

221 นางสาว ภัทราวดี                                          แก่นวโิรจน์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

222 นางสาว ภาณุมาส                                           อินมัน่คง                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

223 นางสาว ยภุาวดี                                           พะนะราบ                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

224 นางสาว รัตนาพร                                           ไชยพรม                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

225 นาย วรรณชัย                                           พลนวน                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

226 นางสาว วลัยลักษณ์                                        ลามเพ็ญ                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

227 นางสาว วนัวสิา                                           เชื อตาโคตร                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

228 นางสาว วริาวรรณ                                          ดีดวงพันธ ์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

229 นาย วรีวฒัน์                                          เนาวเ์เสง                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

230 นางสาว ศศิธร                                             ลามค้า                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

231 นางสาว ศศิภรณ์                                           สุริวรรณ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

232 นางสาว ศิริกุล                                           มุละสิวะ                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

233 นางสาว ศิรินันท์                                         ประจันศรี                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

234 นางสาว ศุภิสรา                                           กันชนะ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

235 นางสาว สโรชา                                             ไชยมหา                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

236 นางสาว สิริมา                                            หล้าหิบ                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

237 นางสาว สุกิติยา                                          ไวยพันธ ์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

238 นางสาว สุพัตรา                                           มาตยว์เิศษ                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

239 นางสาว อนุรดี                                            สีหล่ิง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

240 นางสาว อรอนงค์                                           จังกาจิตต์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

241 นางสาว อัจฉริยา                                          มาลัย                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

242 นางสาว อารีรัตน์                                         นิกาญจน์กูล                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาภาษาอังกฤษ

243 นางสาว กมลลักษณ์                                         จันทร์ฟ้า                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

244 นางสาว จุฑามาศ                                           จันทรสาขา                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

245 นาย ชัยมงคล                                           พรมพิมพ์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

246 นางสาว ณัฐฐิยา                                           บัวเพชร                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

247 นางสาว ธญัญา                                             หาญสิทธิ ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

248 นางสาว ธญัญารัตน์                                        ผาปรางค์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

249 นางสาว ธญัวรัตม์                                         ปาลิไลยก์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

250 นางสาว นัทมน                                             สระแก้ว                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

251 นางสาว นิรชา                                             นามเสาร์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

252 นางสาว ปาณิศา                                            ผ่องโอภาส                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

253 นางสาว พิชญ์จิรา                                         วเิศษสุนทร                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

254 นางสาว พิมพ์รุจี                                         โพธสิาสิม                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

255 นางสาว ภัคฑิมา                                           ชัยมงคล                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

256 นางสาว มนัสสิยา                                          พุม่ดนตรี                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

257 นางสาว มัจฉาชาติ                                         แทนไธสง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

258 นาย เมธาว ี                                           กรวยทอง                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

259 นางสาว รุ่งนภา                                           รัตนวงค์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

260 นาย รุ่งสุริยา                                        เหลือจาด                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

261 นางสาว ลัดดาวรรณ                                         ระไวกลาง                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

262 นางสาว วนิดา                                             วงค์ววิงค์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

263 นางสาว ศศิวมิล                                           มโนมัธยา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

264 นาย ศิริชัย                                           ราชสิงห์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

265 นางสาว สโรชา                                             แพงมาพรหม                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

266 นางสาว สุธมิา                                            สุขแสน                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

267 นางสาว สุภักวดี                                          บัญชา                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

268 นางสาว โสภาพรรณ                                          อ่อนดี                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

269 นางสาว อรอุมา                                            พวงพันธอ์วน                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

270 นางสาว อาทิตติยา                                         เทพศรีหา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิาการเงิน

271 นางสาว กนกพร                                             จอมใจ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

272 นางสาว กมลวรรณ                                           ดวงปากดี                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

273 นางสาว กังสดาล                                           โกศัลวติร                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์
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274 นางสาว จิราภรณ์                                          บุญตา                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

275 นางสาว ฉายฉาน                                            อุทิศ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

276 นางสาว ช่อชฎา                                            ปุผามะโล                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

277 นาย โชติธเนศน์                                        ประสพธนานันท์                                     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

278 นาย ฐปนนท์                                            นวลทอง                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

279 นาย ณัฐนันท์                                          ขันเพียแก้ว                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

280 นางสาว ธญัพิชชา                                          ประพัศรางค์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

281 นางสาว นันทพร                                            เกตุสิทธิ ์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

282 นางสาว นิรชา                                             พิมพ์พันธ ์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

283 นางสาว เบญจมาภรณ์                                        พันธน์ุราช                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

284 นางสาว พรนภา                                             อุดมพร                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

285 นางสาว พิณรนา                                            บัวแดง                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

286 นางสาว พิมพกานต์                                         วนาววิฒัน์กุล                                     คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

287 นาย ภควตั                                             อุปริมาตร                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

288 นาย ยงยทุธ                                            บุญสุข                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

289 นางสาว ลลิตา                                             คุณแก้ว                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

290 นางสาว ศศิธร                                             ฤทธศิร                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

291 นางสาว ศศิธร                                             ศรีสุมา                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

292 นาย ศุภกร                                             ปิน่ใจ                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

293 นางสาว สรวรรณ                                            พรหมแก้ว                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

294 นางสาว สุทธดิา                                           พลวงศ์ษา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

295 นางสาว สุนิสา                                            ศรีประสงค์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

296 นางสาว สุภัสสร                                           สีสงค์                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

297 นาย อภิชาติ                                           แสนโคตร                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

298 นางสาว อัญชลี                                            แปน้อย                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

299 นาย อัฐพล                                             แสงสิมมา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

300 นาย อิทธเิดช                                          ทรงนิรันดร                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

301 นางสาว อิศริยา                                           วไิลรัตน์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิานิติศาสตร์

302 นางสาว กรรณิกา                                           เชื อพระซอง                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

303 นาย กฤษดา                                             ภักดี                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

304 นาย จามินทร์                                          ศรีแก้ว                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

305 นางสาว จิราพรรณ                                          ศรีปัญญา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

306 นางสาว ญาดานันท์                                         มีบุญ                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

307 นางสาว ทัตพร                                             งิ วลาย                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

308 นางสาว นารีรัตน์                                         ทองพรมราช                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

309 นางสาว พบสุข                                             ใจสุข                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

310 นาย ภานุวฒัน์                                         ศรีนุกูล                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

311 นางสาว มาริสา                                            คนแรง                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

312 นางสาว รวดี                                              มณีวนั                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
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313 นางสาว วรดา                                              ไชยนนท์                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

314 นาย วชัระ                                             ศรีสถาน                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

315 นาย ศราวธุ                                            ซ้ายกลาง                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

316 นางสาว ศิตา                                              ศรีกะสอน                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

317 นางสาว ศิรภัสสร                                          อุปรีย ์                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

318 นางสาว ศิวพร                                             ชีเปรม                                            คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

319 นางสาว ศุกร์ฤทัย                                         โคตรวทิย ์                                        คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

320 นางสาว สโรชา                                             นาทองไชย                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

321 นางสาว สิรธร์ี                                           เสนานุช                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

322 นางสาว สุชาวดี                                           พาลี                                              คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

323 นางสาว สุทธดิา                                           อุทุม                                             คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

324 นางสาว สุพรรณี                                           นวลเพ็ญ                                           คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

325 นางสาว สุภชาดา                                           วงศ์ตาผา                                          คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

326 นางสาว อาทิตยา                                           สลางสิงห์                                         คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์

327 นางสาว อิชยา                                             ยนัตะพันธ ์                                       คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจัดการ  สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์
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1 นางสาว กชกร                                              โภคทรัพย ์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

2 นางสาว กนกกาญจน์                                         เขาเขจร                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

3 นางสาว กนกเนตร                                           ตาทิพย ์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

4 นางสาว กนกภรณ์                                           มาบุญ                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

5 นางสาว กนกวรรณ                                           ล้อมไธสง                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

6 นางสาว กมลทิพย ์                                         เชื อไทย                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

7 นางสาว กมลพรรณ                                           เนาวใ์น                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

8 นางสาว กมลวรรณ                                           หงษ์ทอง                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

9 นางสาว กรทิพย ์                                          สุวรรณี                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

10 นางสาว กฤษณา                                             สิงหรัตน์                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

11 นางสาว กฤษณา                                             ชัยหานิตย ์                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

12 นางสาว กันตพร                                            ประมูลจักโก                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

13 นางสาว กัลยานุช                                          ดวงพระราช                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

14 นางสาว กาญจนา                                            ทองผดุง                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

15 นางสาว กาญจนา                                            กันหาจันทร์                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

16 นางสาว กาญจนา                                            ศรีโยธ ี                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

17 นางสาว กิตติพร                                           ตรีพงษ์                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

18 นางสาว กุลิสรา                                           แก้วไกรษร                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

19 นางสาว เกษศิรินทร์                                       สุดเฉลียว                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

20 นางสาว ขวญัฤดี                                           น้อยสุพรรณ                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

21 นางสาว จริยา                                             พระสังคร                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

22 นางสาว จามจุรี                                           พันธส้์าโรง                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

23 นางสาว จามจุรี                                           จันทิพย ์                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

24 นางสาว จิตรลดา                                           ชัยช่วย                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

25 นางสาว จินดา                                             กิตติยศประดิษฐ์                                   คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

26 นางสาว จิระนันท์                                         พยพุล                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

27 นางสาว จุฬารัตน์                                         แก้วมะ                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

28 นางสาว จุฬาลักษณ์                                        คลังดงเค็ง                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

29 นางสาว เจนจิรา                                           สมค้า                                              คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

30 นางสาว เจนจิรา                                           โคตรท้าว                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

31 นางสาว ชนนิกานต์                                         พิมพ์ค้า                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

32 นางสาว ชไมพร                                             ดีช้อย                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

33 นางสาว ชลธชิา                                            น้อยทรงค์                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

34 นาย ชัยชนะ                                            หาญจิต                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

35 นาย ชาญเมฆา                                           นาดี                                              คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

36 นางสาว ชิตาพร                                            ถิตยส์มบูรณ์                                      คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

37 นางสาว ชินันพร                                           ประการแก้ว                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

38 นางสาว ชุติมา                                            ภูชุม                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

39 นางสาว ชุลีพร                                            ซาเสน                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
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รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

40 นางสาว โชติกา                                            เนตนิตร์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

41 นางสาว ณัฐกมล                                            แสนหอม                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

42 นางสาว ณัฐฐินันท์                                        เถาวส์อน                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

43 นางสาว ณัฐธดิา                                           บัวค้า                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

44 นางสาว ณัฐพร                                             ไกรษรศรี                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

45 นางสาว ณัฐมน                                             พรมทอง                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

46 นางสาว ณัฐริกา                                           วงศ์ผาบุตร                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

47 นางสาว ณิชกานต์                                          วงค์วนัดี                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

48 นาย ดนัย                                              มุจรินทร์                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

49 นางสาว ดอกแก้ว                                           ไพศาล                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

50 นางสาว ดาริณี                                            คิดค้า                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

51 นางสาว เตชินี                                            ชาญณรงค์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

52 นางสาว ทัดดาว                                            ชาลีกุล                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

53 นางสาว ธญัญลักษณ์                                        พาลึก                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

54 นางสาว ธญัรดี                                            แพงทอง                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

55 นางสาว ธดิารัตน์                                         อ้วนอินทร์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

56 นางสาว นภัสรา                                            สีดามาตย ์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

57 นางสาว นฤมล                                              นาสุริวงษ์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

58 นางสาว นัฎฐิกา                                           เตนพเก้า                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

59 นางสาว นัฐมล                                             เวยียิง่                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

60 นางสาว นาตยา                                             ประกิง่                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

61 นางสาว น ้าทิพย ์                                         นาแถมนาค                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

62 นางสาว นิจจารีย ์                                        สวสัดีพ่อ                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

63 นางสาว นุรอามานี                                         ปันย ี                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

64 นางสาว บวรลักษณ์                                         ใจเมือง                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

65 นางสาว บุญฑริกา                                          อุบล                                              คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

66 นางสาว บุษรา                                             โสพรม                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

67 นางสาว เบญจญา                                            หินสิลา                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

68 นางสาว เบญจพร                                            พรมสอน                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

69 นางสาว ปฐมวดี                                            บัวค้า                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

70 นางสาว ปวณีา                                             ดวงพรม                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

71 นางสาว ปวณีา                                             ภูกาบเพชร                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

72 นางสาว ปานตะวนั                                          มนตรี                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

73 นางสาว ปิยธดิา                                           มังทะ                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

74 นาย ปิยะ                                              ศรีระวงศ์                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

75 นางสาว ปิยะนันท์                                         วอทอง                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

76 นางสาว พรนภา                                             ค้าภูแก้ว                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

77 นางสาว พรปวณ์ี                                           ธนาธรศักด์ิศิริ                                   คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

78 นางสาว พรรนารา                                           มณีหมุด                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
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รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

79 นางสาว พัชนี                                             นาโควงค์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

80 นางสาว พัชรีภรณ์                                         สมอินเอก                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

81 นางสาว พิญชาน์                                           ยงัให้ผล                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

82 นางสาว พิณัฐญา                                           อินทะวงศ์                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

83 นางสาว พิมพ์วภิาภรณ์                                     พรหมจารย ์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

84 นางสาว ภัทรจรีรา                                         ไตรวงค์ยอ้ย                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

85 นางสาว ภัทรพร                                            ภูสมปอง                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

86 นางสาว ภัทรวดี                                           ชาวชายโขง                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

87 นางสาว ภาวณีิ                                            โกศล                                              คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

88 นางสาว มณีจันทร์                                         พรหมเมตตา                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

89 นางสาว มนฑกานต์                                          ทาทิวนั                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

90 นางสาว มัทนา                                             ศรีแสนเมือง                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

91 นางสาว มัลลิกา                                           สุผาวนั                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

92 นางสาว มาริสา                                            วนิไธสง                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

93 นางสาว มาริสา                                            หล้าชาญ                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

94 นางสาว เมธาว ี                                           จิตหนักแน่น                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

95 นางสาว ยามีล๊ะ                                           สาแล                                              คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

96 นางสาว ยวุดี                                             วงค์ผาบุศย ์                                      คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

97 นางสาว โยทกา                                             ผ่องไสยา                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

98 นางสาว รมณียา                                            ตรีทศ                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

99 นางสาว รัตติยา                                           งามสุขศรี                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

100 นางสาว รัตติยาภรณ์                                       สีดาวงศ์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

101 นางสาว รัตนา                                             ดวงค้า                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

102 นางสาว รุ่งรุจี                                          มานิตย ์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

103 นางสาว ลักขณา                                            กุลสังข์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

104 นางสาว วรรณวษิา                                          นนทะโคตร                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

105 นางสาว วรัญญา                                            ประทุมมา                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

106 นาย วชัระ                                             บุญมาก                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

107 นางสาว วชัรินทร์                                         แดนพันธ ์                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

108 นางสาว วมิลรัตน์                                         โสมาศรี                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

109 นางสาว วรัินตรี                                          ศรีต้นวงศ์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

110 นางสาว ศรัณทร                                            สายสะอาด                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

111 นาย ศราวธุ                                            กุลแก้ว                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

112 นางสาว ศวติา                                             พลไชย                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

113 นางสาว ศศิธร                                             วงศ์เตชะ                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

114 นางสาว ศันสนีย ์                                         ศรีสะอาด                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

115 นางสาว ศิรัญญา                                           ไชยเชษฐ์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

116 นางสาว ศิริกาญจน์                                        เจริญศิริ                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

117 นางสาว ศิริขวญั                                          ภูสระไสย ์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

118 นางสาว ศิริลักษณ์                                        จันดาแสง                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

119 นางสาว ศิริลักษณ์                                        คุ้มเทีย่ง                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

120 นางสาว ศิริลักษณ์                                        อัยวรรณ์                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

121 นางสาว ศิริวลัย ์                                        ภูกัน                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

122 นางสาว ศุภนันท์                                          ค้าแหงพล                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

123 นางสาว ศุภิสรา                                           ธรรมศร                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

124 นางสาว สุกินฎา                                           จันทร์สุข                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

125 นางสาว สุชาดา                                            โพธปิัด                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

126 นางสาว สุดารัตน์                                         ไกยราช                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

127 นางสาว สุดารัตน์                                         สารเนตร                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

128 นางสาว สุทธดิา                                           นาสมใจ                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

129 นางสาว สุทธดิา                                           ฝูงที                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

130 นางสาว สุธดิา                                            สิงห์หล้า                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

131 นางสาว สุนิตา                                            นามนนท์                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

132 นางสาว สุนิตา                                            ปัญญาแสง                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

133 นางสาว สุประภาดา                                         ผกานวล                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

134 นาย สุพจน์                                            ล้านลี                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

135 นางสาว สุพัตตรา                                          เพาะเจริญ                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

136 นางสาว สุภารัตน์                                         ธรรมรังษี                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

137 นางสาว สุมิตรา                                           ศรีวาลี                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

138 นางสาว สุรีรัตน์                                         ยนืยง                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

139 นางสาว เสาวนีย ์                                         กวยตะคุ                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

140 นางสาว แสงทิพย ์                                         ราชภักดี                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

141 นางสาว อทิตยา                                            พาติกบุตร                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

142 นาย อมรศักด์ิ                                         แก่นท้าว                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

143 นางสาว อมาวดี                                            ยรุะศรี                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

144 นางสาว อรนุช                                             สุทธอิาจ                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

145 นางสาว อรปรียา                                           พิมพ์สวสัด์ิ                                      คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

146 นางสาว อรพินท์                                           หารินทะชาติ                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

147 นางสาว อรยา                                              สากุล                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

148 นางสาว อรว ี                                             โนนวเิศษ                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

149 นางสาว อรสา                                              ไกยราช                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

150 นางสาว อรอนงค์                                           บัวภาพันธ ์                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

151 นางสาว อัญชลี                                            ไชยนนท์                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

152 นางสาว อัญชลี                                            นครังสุ                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

153 นางสาว อาภาภรณ์                                          ดอนกลาง                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

154 นางสาว อารยา                                             ชั นงาม                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

155 นางสาว อาริยา                                            วงษาภิลา                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

156 นางสาว อารีย ์                                           นิงคะดี                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่  นำมสกุล ชือ่คณะ / สำขำ

รำยชือ่ผู้มีสิทธิเ์ข้ำศึกษำต่อในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ทีย่ืนยันสิทธิใ์นระบบรับตรงผ่ำน Clearing-house ปีกำรศึกษำ 2559

157 นางสาว อารียา                                            ภูสนิท                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

158 นางสาว อารียา                                            มุงคุณ                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

159 นางสาว อาลาวยีะห์                                        เจ๊ะมูดอ                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

160 นางสาว อินทิรา                                           สังข์วงศ์                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

161 นางสาว อินทิรา                                           แจ่มใส                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

162 นางสาว อินธอุร                                           แสงสุรินทร์                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

163 นางสาว อิม่ทิพย ์                                        ละวาดชู                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

164 นางสาว อุไรพร                                            อินทร์ลี                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

165 นางสาว อุษณา                                             พิมพ์ทอง                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

166 นาย เอกภพ                                             เกลี ยงกล่ิน                                      คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์

167 นางสาว กะวนิทรา                                          แวงวนั                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

168 นางสาว จิราวรรณ                                          สิงสาย                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

169 นางสาว จุฑามาศ                                           สารสิทธิ ์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

170 นางสาว จุฬาลักษณ์                                        แก้วสาร                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

171 นางสาว เจนจิรา                                           บุตรดีหัส                                         คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

172 นางสาว ชุลีพร                                            ศักด์ิโคตรวนั                                     คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

173 นางสาว ฐิตวรรณ                                           แก้วสุข                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

174 นางสาว ณัฐพร                                             แสนอุบล                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

175 นางสาว ดลยา                                              ภูใบบัง                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

176 นางสาว ดวงกมล                                            หวนิหาร                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

177 นางสาว เบญจวรรณ                                          ชูลี                                              คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

178 นางสาว ประกายแก้ว                                        ไชยตะมาตย ์                                       คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

179 นางสาว พิมพ์วภิา                                         โคตุรพันธุ ์                                      คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

180 นางสาว มณฑกานต์                                          สวา่งดี                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

181 นาย มนตรี                                             สวา่งศรี                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

182 นางสาว มัลลิกา                                           นากลาง                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

183 นางสาว มัลลิกา                                           ขวาละคร                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

184 นางสาว รุ่งนภา                                           ชาสุนทร                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

185 นางสาว เรไร                                              โพธโิคตร                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

186 นางสาว ศรัญญา                                            โคตรชาลี                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

187 นางสาว ศรีสุดา                                           ยศธพิานา                                          คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

188 นางสาว สุดารัตน์                                         มิขวาน                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

189 นางสาว สุมิตรา                                           ไสยมนต์                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

190 นางสาว อทิติยา                                           หาผลดี                                            คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

191 นางสาว อรอนงค์                                           ชาวดร                                             คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

192 นางสาว อลิษา                                             จะตุเทน                                           คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม

193 นางสาว อัญชนา                                            ระเวงวรรณ์                                        คณะสาธารณสุขศาสตร์  สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม
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