




ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

1 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นางสาว ชติุอาภา ประชานิยม

2 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นางสาว ณัฎฐณิชา จรูญมนตรีทอง

3 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นาย ณัฐนันท์ กรีสุข

4 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นางสาว นิชากร หนูนารถ

5 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นางสาว นิภาวรรณ วะสาร

6 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นาย พันสธร ยอดสิงห์

7 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นาย ศุภวชิญ์ อทุุมโภค

8 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นางสาว สโรชา ธรรมเจริญ

9 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาการจดัการศัตรูพืชและสัตว ์ นาย อลงกรณ์ สิทธเิวช

10 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว กณิการ์ โพธิ์ลังกา

11 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว กษมา เกื้อเส้ง

12 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นาย เขมภค บุญชว่ยเหลือ

13 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว ณชนก ปรีเปรมวฒันา

14 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว ณิลนี เทศทองค า

15 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว พชร ต้องใจหิรัญ

16 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว พิชญ์นันท์ สุขนาบูรณ์

17 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นาย พุฒิเมธ เวชกลู

18 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นาย ฤทธริงค์ อู่ขนุ

19 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว วรลักษณ์ กลุสอนนาน

20 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว ศรีทอง สุขเลิศ

21 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นาย เสรีภาพ นนพละ

22 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเกษตรเขตร้อน  นางสาว อริยาภรณ์ พยฆัคานนท์

23 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย กณิศ ธปูแกว้

24 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว กนิษฐาภรณ์ งามนัก

25 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว กษมา ปินทสูต

26 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว กญัญาณัฐ เนื้อจนัทา

27 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว กญัญาพร ผางอาสา

28 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว กลัยารัตน์ วรพจน์พิพัฒน์

29 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว จามจรีุ การะเกษ

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)
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30 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว จติตานันทิ์ วฑูิรโชติบูรณ์

31 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว เจนจริา พานทอง

32 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย ชยัพล เปียน่วม

33 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว ณัฏฐธดิา แกว้ชนิ

34 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย ทศรัชต์ โต๊ะเมอืง

35 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย ธนกฤต ทั่งถริ

36 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว ธญัจริา ชโลธร

37 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว ธนัยธรณ์ เฟื่องนภาสุข

38 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว ธดิาภรณ์ ปั่นสุ่น

39 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว นรีกานต์ ชื่นเกษม

40 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย บัญญวตั ค าเขื่อน

41 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว เบญจพร ครองทรัพย์

42 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว ปัญจมาศ รวมอยู่

43 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว เปรมกิา วเิศษทรัพย์

44 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย ภูธเนตร์ สรรพประเสริฐ

45 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย รัชชานนท์ ดิษสายทอง

46 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย รัฐพงศ์ จนิตานา

47 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว รินลดา บุญลาม

48 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว วชริาพร พรมมา

49 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว วริศรา ภาวะโคตร

50 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว วชัราภรณ์ เจนแพทย์

51 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย วชัเรนทร์ พรมลารักษ์

52 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว ศิริวรรณ ไฮกญัญา

53 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว สัลวา พายบิ

54 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย สุวจิกัขณ์ เปล่ียนสมยั

55 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว อนุชติา อนิธพิันธุ์

56 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นางสาว อญัวณ์ี สิริวลียก์ลุ

57 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  นาย เอกกร วชัรชญามาศ

58 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นางสาว ณิชกานต์ ทานทน
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59 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นาย ธนกฤต อนิทร์น้อย

60 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นางสาว ธรีาพร สุขคล้าย

61 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นางสาว นภัสสร ผดุงศิลป์

62 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นางสาว ปุญญิศา นาคสม

63 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นาย พงศธร ส าลีออ่น

64 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นาย พงษ์เทพ พงษ์เพชร

65 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นาย ภูวศิ วงศ์ตระกลู

66 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นางสาว รุจริะดา หมรัีกษา

67 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นางสาว วรีดา แทรกสุข

68 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเคมกีารเกษตร  นางสาว อริสรา สุนทรประจกัษ์

69 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย กนัติทัต ค าลือชา

70 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย ขจรศักด์ิ โมม่าลา

71 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย เดเนส เชยชม

72 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย ธรีภัทร วารินทร์

73 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย นภัทร เดชเทวญัด ารง

74 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย นัทสร สรเอยี

75 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นางสาว นาเดีย สาและ

76 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย ปวรุตม์ พาอุ่นใจ

77 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นางสาว พาขวญั วลิามาศ

78 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย ภวศิพงษ์ อดทน

79 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย ภัทรพล จริวฒันเมธา

80 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นาย ภัทรฤกษ์ ปิยศทิพย์

81 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นางสาว ลักขณา เนื่องมจัฉา

82 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยรีะบบเกษตร  นางสาว สุกญัญา วฒันา

83 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย กรกฏ คุ้มวงศ์ดี

84 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว กฤตติมา ชมบุญชว่ย

85 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย กฤตพล หยาดไธสง

86 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย กษิดิศ ฤทธิ์มาก

87 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว กนัต์กนิษฐ์ แสวงดี
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88 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย กนัตพงษ์ แกว้ดอนรี

89 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ชนณิกานต์ จงกรมแกว้

90 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ณัฐณิชา จนัทร์โชติ

91 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ณัฐธดิา กองเป็ง

92 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ณัฐนันท์ แกว้ไพศาล

93 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย ณัฐวนิท์ จนิดาดวง

94 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ตรีขวญั พลทอง

95 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย ทัณฑธร อนิไหม

96 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย ธนวตั สรธญัวงศ์

97 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ธญิาดา แซ่คู

98 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว นันท์นภัส นิสาภัย

99 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว น้ าทิพย์ สีแล

100 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว บุษยา แกว้กนัหา

101 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย ปณพงศ์ สุขเจริญ

102 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย พงศกร บุญเนาว์

103 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย พีรพัฒน์ สังขน์ุ่ม

104 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย พุทธคุณ ทยายทุธ

105 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว เพชรี ลับดีพะเนา

106 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ภัณฑิรา นารอด

107 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ภัทรธดิา วเิศษวรรณกจิ

108 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ภัทรนันท์ แป๊ะอุ้ย

109 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย ภาณุวฒัน์ ศรีปานวงศ์

110 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว ลลิตษา ยอดยิ่ง

111 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว วริสรา วงษ์มลู

112 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว วงัทิพย์ ขนัตี

113 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย วทัธกิร คชเวช

114 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย สุทิวสั กออวยชยั

115 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นางสาว อรินลดา ทับทิมหิน

116 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เกษตร  นาย อคัรนนท์ บูรณะรักษ์ธรรม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

117 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว กษมา แสงโทโพ

118 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว กลัยกร กฎุโพธิ์

119 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย เขตโสภณ ศูนยก์ลาง

120 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว คณิตนันท์ วยัวฒัน์

121 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย คณิน ชพีัฒน์

122 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว จรีณา จลุนารา

123 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย เจษฎา จนัทา

124 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว ชลธชิา โภคา

125 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย ชติพล บุญสาลี

126 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย ทรงพร วงษ์แสน

127 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย ทัณฑธร จนัทร์กรูด

128 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว ธรรชนก พาบี้

129 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย พัทธณัฐดนย์ แกว้ทนงค์

130 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย พันธวชั ลาสา

131 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว พิมพ์กมล สิงห์โตทอง

132 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว เพ็ญพิชชา เอบิอิ่ม

133 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย ภัทรพล เสาเวยีง

134 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว ภาณุมาศ ทับบุญโถม

135 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย ภูเบศ ภักดีศรีสุวรรณ

136 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย เมธสั จรเขม็

137 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย รชต ผ่องแผ้ว

138 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว วธสิูริ โล่กนัภัย

139 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว วริษฐา อารีสนั่น

140 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว ศรุตา สายขนุทด

141 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว ศิริกร แกว้ศิริกลุ

142 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว สวรรญา ประสงค์

143 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย สิริกร บุญเลิศ

144 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นาย อชริพัฒน์ บูรณพานิช

145 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์อตุสาหกรรม  นางสาว อสมา ฮึมพล
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

146 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว กลุฑีรา ทองเหมอืน

147 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นาย เกรียงศักด์ิ แสงสาย

148 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว จนิต์จฑุา อุ่นเรือน

149 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว ชนิกา เหลืองศิลป

150 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว ชมพู มยัตรีเดช

151 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว ชชัชญา สุขรมย์

152 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว บุณยานุช อุ่ยตระกลู

153 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว ประกายดาว สุขวรรณโณ

154 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว ปิ่นมนัส เยนา

155 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว ภรัณยา บุญรอด

156 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นาย ศิระภาคย์ มณีฉายโชติภัทร์

157 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว สโรชา พงษ์พิพัฒน์

158 บางเขน คณะเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหาร โภชนาการ และการก าหนดอาหาร  นางสาว สิริญญา บุ้งทอง

159 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย กรกช วรีไตรกรสกลุ

160 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว กลัยลักษณ์ ทองสกลุ

161 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว กานต์ ตันหยงมาศ

162 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว จดิาภา รักษ์ศรี

163 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว จริณัฐ ด้วงหวา

164 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว จรีภัทร์ ไค่นุ่นสิงห์

165 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว จรีะนันท์ ทองสุข

166 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ชนามาศ วรากลุพิรัตน์

167 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว โชษิตา พรมสมบัติ

168 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ซากรุะ การเสนารักษ์

169 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย ฌอน ศุภวราพงษ์

170 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ฐิดา จนัทบุตร

171 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ณฐมน เถื่อนศรี

172 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ณัฐณิชา มะดารักษ์

173 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ณัฐธภา มารินสุ

174 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ณัฐธร วราปกรณ์กลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

175 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย ธนกร ฤกษ์ขนิษฐา

176 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย ธนธรณ์ วอ่งวรรธนะกลุ

177 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ธนภรณ์ ปานวฒัน์วาณิช

178 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย ธชัพล พงษ์ทรัพย์

179 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ธาพิดา ชชูพี

180 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ธรีนันท์ จั่นหนู

181 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว นภัสวรรณ ศรีสุข

182 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว นิตยา มณีศรี

183 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว นิษิตา ชา่งเขยีน

184 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว เบญจมาภรณ์ ศรีเมอืงแกน่

185 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ปาริชาต โยธรรม

186 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย พัสกร เที่ยงสุนทร

187 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว พิชญานุช ค าบุญรัตน์

188 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย พิชญุตม์ บัวระพา

189 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว พิณทิพย์ โลดพ่วง

190 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย พีรมนต์ งามทิพานนท์

191 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย เพชร เชื้อส าราญรัตน์

192 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว เพ็ญพิชชา ตุนาค

193 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว แพรวณภัทร ทองไทยสกลุ

194 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว แพรวพรรณ ดวงดารา

195 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ภัทราวดี ล่ีเจยีน

196 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ภาสินี แกว้วเิศษ

197 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว เยาวลักษณ์ ศิกษมตั

198 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว รมณ มหรรณพนที

199 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว รินรวี เดชสิทธิ์วริตา

200 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว รุจริดา จอกแกว้

201 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ลัดดาวรรณ หมื่นแสน

202 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย วรเมธ ทารี

203 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว วรินทร ศรีประภา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

204 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ศตพัชร กญุชร ณ อยธุยา

205 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ศรีอปัสร รัตฉวี

206 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ศรุตา พุ่มกล่ า

207 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว ศุภิสรา สมจติต์

208 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว สุชาดา แซ่อนุ

209 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นางสาว สุภัสสรา โชคมงคลเสถยีร

210 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์ นาย สุรเดช วฒันะธนากร

211 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว กมลชนก เหวา่ขจร

212 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย กสิกร สมศรี

213 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย กนัติพัฒน์ ด่านขนุทด

214 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว กลัยกร ศรีวไิลเมฆ

215 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว กรีติกาญจน์ อนิทพันธ์

216 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ขนิษฐา สารภี

217 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ชนันนัทธ์ ศุภไพบูลยอ์นันต์

218 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย ชยณัฐ ทองเวโรจน์

219 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย ชษิณุพงศ์ ภาสกรกานต์

220 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณิศา ด้วงกจิ

221 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ญาตา พรายพรรณ

222 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา ตราโชว์

223 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐนรี ปั่นทรัพย์

224 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัทณิชา สุวะเสน

225 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ธนพร พ่วงจนิดา

226 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัชญา มณฑา

227 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย ธนากร วศินวสุกลุ

228 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ธวลัรัตน์ ประจคิะ

229 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัรดา ชยัวรรณจนิดา

230 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ธาวณีิ ค ามว่น

231 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย ธติิ สุนทรสีมะ

232 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ธมีาพร เพ็งเทศ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

233 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย ธรีานุวฒัน์ มะณีแสง

234 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย นิลพัชร แสงสุริยนั

235 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว นุดี พรหมพัฒน์

236 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ปัญฑารีย์ บุญศรี

237 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ปาณิสรา ชื่นจติต์

238 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว เปรมกิา เชดิไชยกลุ

239 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว พรพิมล เขยีนขนั

240 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว พลอยไพลิน ปากสมทุร

241 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ลภัส นามพรม

242 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว พีรดา วรกลุพิสุทธิ์

243 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวไพลิน กี้เจริญ

244 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ภคพรรณ สมคัรวงศ์พาณิช

245 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทราภรณ์ ลูกน้ าเพชร

246 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว เมธาพร ตันพิชยั

247 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว เมธนิี อยู่ยิ่ง

248 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว เมยาวี ดวงสนิท

249 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย ยทุธภรณ์ โฉมเมอืงปัก

250 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว รัชนีกร นุ้ยสุข

251 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นาย วรปรัชญ์ พนอสินธุ์

252 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว วรวรรณ สุวรรณศิล

253 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว วริศรา แกว้ไพรชดั

254 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว วมิลสิริ ทิมศิลป์

255 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรินทรา คุณพรรษา

256 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว สุธาสินี สุวรรณสิทธิ์

257 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว อชริญา นิ่มน้อย

258 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาการพยาบาลสัตว ์(ภาคพิเศษ) นางสาว อารญา นิลขนัธ์

259 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว กรกนก สายลุน

260 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว กนัต์กนิษฐ์ สมพงษ์

261 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว กานต์พิชชา ไชยทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

262 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นาย กรีติ สังขวตัร์

263 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นาย เกษมสันต์ ชะนะรัง

264 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว จณิณพัตค์ อนิทรกลุ

265 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว จรีะดิษฐ์ สร้อยเสน

266 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นาย ฉตัรศิลา พราหมณ์ลอย

267 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว ชษิณุชา วชิาราช

268 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นาย โทบี้ ริชาร์ด บาสเสทท์

269 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นาย ธนภัทร์ วชัรวเิชยีรชยั

270 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว ธนาภา หินลายเลิศ

271 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว ธวลัรัตน์ หนูสวสัด์ิ

272 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว นภัส วริทุม

273 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว นภาพรรณ ชาวนายก

274 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว บุญสิตา มะลิแยม้

275 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว บุษบามนิตรา แซ่กงั

276 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว เบญญาภา เบญจจริยาภรณ์

277 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว พร้ิมเพรา สมบูรณ์พันธ์

278 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว พิมพ์มาดา พลพระ

279 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว ภัทรลดา บุญญสิริกลู

280 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นาย ภูมพิัฒน์ แกว้เชดิ

281 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว มฑิุตา คนซ่ือ

282 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นาย รัชวฒิุ ธนสารโฆษิต

283 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว รัฐพร ผัดค า

284 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว ลีลาวดี พวงทอง

285 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว สโรชา สังขถ์ม

286 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว สุพิชญา บุรากรณ์

287 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว อภิญญา ลาพรมมา

288 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว อรณิชา แกว้มา

289 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว อรนภา สมศรี

290 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว อมัราวรินทร์ วงัมา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

291 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์ นางสาว อไุรวรรณ ทั่งค า

292 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว กรกนก สังคะนาค

293 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย กฤตภาส คัมภีรพงศ์

294 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย กติติภูมิ รักด่านกลาง

295 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย คุณานนต์ จติแสง

296 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว จณิตา สิงซอม

297 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว จนัทกานต์ แซ่เตียว

298 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว จฑุาทิพย์ เทพรักษ์

299 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ฉตัรดนัย แสงโทโพ

300 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ชญาดา คงเหล่า

301 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ชนนิกานต์ จะนะ

302 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ชยตุม์ กิ่งมณี

303 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ชยัชล พุ่มเงิน

304 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ชาคร จั่นเทศ

305 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ชาคริยา สุรมนสิการ

306 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ชดิชนก เจนวฒันศิริกลุ

307 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ญาโณทัย สุขประเสริฐ

308 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ฑีฆายุ สอาด

309 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร อติศัพท์

310 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ณัฐพัชร์ วงศ์อนิทร์

311 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชชา วษิณุทันต์

312 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ทัตชา วชัโรบล

313 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ธนดล ดุจจานุทัศน์

314 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ธนพร ไตรศิริพานิช

315 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ธนายทุธ มว่งหมี

316 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัสรณ์ หอมนาน

317 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว นาถวณีา คงเจาะ

318 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว นิรัชชา ทรัพยศิ์ริ

319 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว เนตรชนก เงาศรี
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320 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ปพิชญา โรมพันธ์

321 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ปุญญิศา ทรัพยส์งวน

322 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ปุณณพัฒน์ ค าอาจ

323 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว เปรมฤทัย ภารสงวน

324 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว พชรพร ขาวสุข

325 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย พชรพล อยู่บ ารุง

326 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว พลอยชมพู ชนมป์ระกาย

327 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชากรณ์ กจิใบ

328 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว พิชญา ศรีเหรา

329 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ภัทรกร สิริทรัพยอ์ดุม

330 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรานิษฐ์ เณรแตง

331 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว มธลุดา ธติะเชยีง

332 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว มนัญชยา แขง็ขนั

333 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว มนัสนันท์ ยทุธมานพ

334 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว มชุติา คงทัน

335 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว รพีกร ไกรศรี

336 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย วชริวชิญ์ นนทลือชา

337 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว วรินทร เงางาม

338 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว วริศรา วรรณเลิศสกลุ

339 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว วลัวษิา ร่ืนเพชร

340 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว วริดา พงษ์คุณาสิน

341 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ศลิษา ชนิลกลุ

342 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิวมิล นาโพธิ์

343 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภกาญจน์ คล้ายเทพ

344 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย ศุภณัฐ ผันผาย

345 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย สมภพ สุขเจริญ

346 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว สุชญัญา ชานนตรี

347 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว สุธาสินี บ ารุงแจง้

348 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย สุพศิน มณี
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349 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย อภินันท์ ทันธมิา

350 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว อญัชสิา ทองหล่อ

351 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว อญัญารัตน์ อปัการัตน์

352 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นาย อสิรา ฤทธศัิกด์ิชลเดช

353 บางเขน คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ วท.บ. สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย ์(ภาคพิเศษ) นางสาว ไอลดา ทองสุข

354 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กชพร สุวรรณศรี

355 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กนกพร ภานนท์

356 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กมลลักษณ์ แกว้เจอื

357 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กรชนก เพิ่มสิน

358 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กญัญาพัชร์ สุดใจ

359 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กญัญารัตน์ วรรัตน์ญานนท์

360 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กญัญาวร์ี กมัพลานุวตัร

361 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย กนัยธ์พล ปันเจยีง

362 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กลัยกร เอี่ยมเกื้อกลู

363 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กาญจนา กลมกลาง

364 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กิ่งมณี พรปรัชญากลุ

365 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย กติติธชั ออ่นเกล้า

366 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว กรัีตยา พรรคเจริญ

367 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว เกต็กานดา หัสแดง

368 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว เกศวดี สุริยะเมศิล

369 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว แกว้กาญจน์ สุธวีโรดม

370 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ขจรวฒิุ พฤทธพิงษ์

371 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ขวญัหทัย วลีธรชพีสวสัด์ิ

372 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย คชทิชา กรีติมากลุ

373 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว จณิณพัต สังเล่ือน

374 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย จริวฒัน์ อนิทรักษ์

375 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว จริาพร มิ่งขวญั

376 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย เจษฎากร ชมภูค า

377 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ชนิกานต์ จตุรานนท์

Page 13 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

378 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ชลิดา ยคุแผน

379 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ชาริสา พู่สิทธิ์

380 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ชวีติ ศรีรักษา

381 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ชติุกาญจน์ กลุจริะจรูญ

382 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ญาดา อาจจ านงค์

383 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ฐากร ชว่ยทัต

384 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ฐากญัญา ธนาธนัยภัทร

385 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ณฐมน ปัญญาเลิศธาดา

386 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ณปภัช กอสนาน

387 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ณภัสร์ประภา ปวริศร์รพีกลุ

388 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ณัฏฐณิชา ภิรมยไ์กรภักด์ิ

389 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ณัฏฐติการณ์ กล่ินทรัพย์

390 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ณัฐชยา เสมาเงิน

391 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ณัฐณิชา ไชยชนะ

392 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ณัฐหทัย แชง

393 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ทิพาพร บุญจริง

394 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ธญานี ชมูาก

395 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ธนชติ มหศรีแสงเพชร

396 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ธนบดี เหล่าศิริโยธนิ

397 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ธนวนิท์ พิบูลยส์วสัด์ิ

398 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ธนัชชา แสงอรุณ

399 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ธนัชพร กลุธญัวฒัน์

400 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ธนาภา สังวาลย์

401 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ธชัพล ติวตุานนท์

402 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ธญัชนก ชาง

403 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ธญัเทพ รัตนไชยานนท์

404 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ธญันภัสชนม์ จารุพิชญ์เมธา

405 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ธปิไตย อฬุารพนิชยผล

406 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ธร์ีจฑุา บุญโสม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

407 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย นนท์ปวธิ แสงอรุณวชิชุ

408 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว นันท์นภัส เพชรประกอบ

409 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว นันท์นภัส ภู่วฒันา

410 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว นิชา รักษาโคตร

411 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว บรรณสรณ์ บัวหนู

412 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย บุญอนันต์ เกดิสุวรรณ

413 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ปกรณ์ อมรรัตนะ

414 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ปกรณ์เกยีรต์ิ วงษ์ไทย

415 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ปณิธิ ลาภวกิรัย

416 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปทิตตา ธรรมประดิษฐ์

417 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปพิชญา จนัทร์เพ็ญ

418 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปภาวี สุวรรณวงศ์

419 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปราณปรียาช์ วรเดชาชาฬ

420 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปัญจาภา จนัทรัตน์

421 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปัญญาพร เตียเยน็

422 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปัณฑารีย์ ค าเพ็ง

423 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปัณฑารีย์ ละอองเทพ

424 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปาริษา แสนแกว้

425 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปาลิดา เพ็งมณี

426 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปิยวรรณ โพมะหัน

427 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ปุณยวร์ี เลิศนันทกลุ

428 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว เปมกิา วรวชิญาววิฒัน์

429 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พรนภัส ทองมี

430 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พรรณวษา เพ็ญเขตรวทิย์

431 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย พลพล สมใจเพ็ง

432 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พลอยพิศุทธิ์ เพชรศรีสม

433 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พัชนันท์ กนัต์ธนะเดชา

434 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พัชรดา ศิริรัตน์

435 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พัณณิตา ปัญญาแหลม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
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436 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พิชญา นุชเซ๊าะ

437 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พิชามญชุ์ ชวลิตร์

438 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พิมพ์ชฎาพร นามสาธมิาพร

439 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พิศญาดา โชคบ ารุง

440 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย พีรภัทร เรืองธนะเศรษฐ

441 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว พุธมณี ดิษบรรจง

442 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว แพรพิพัฒน์ ดวงแกว้

443 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว แพรวา เอน็ดู

444 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว แพรไหม ลอชยัเวช

445 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ฟ้าใส ปักษ์มงคล

446 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ภณธฤต พิชติปรีชา

447 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ภัควนั สุรังษี

448 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ภัทรพร อดทน

449 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ภัทรมน สุดโคต

450 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ภัสภรณ์ สังขง์าม

451 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ภัสสร พวงแกว้

452 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ภูตะวนั สุวรรณทาน

453 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ภูมพินา จติใจแจม่แจง้

454 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ภูรินท์ เลิศประสิทธวิงศ์

455 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ภูษิตา โหละสุต

456 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว มนัญชยา วรุิฬห์ธนวงศ์

457 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย เมธาสิทธิ์ เพชรศรีชว่ง

458 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ยศภัทร สุรชพี

459 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว เยาวลักษณ์ ไตรพุฒิคุณ

460 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว รมฌ์รวนิษ์ ทรัพยป์ระไพ

461 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว รังษิมา กติติวฒันโชติ

462 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ไรวนิท์ ธรรมสุวรรณ

463 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว วรกมล จนัทร์พานิชเจริญ

464 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว วรรษิดา อรรถสงเคราะห์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

465 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว วราลักษณ์ ท่าหาญ

466 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว วริะยา จนัทร์เรือง

467 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ศรีสุมน เกษมศรีววิฒัน์

468 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ศิรชชั สุชลจติ

469 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ศิรประภา ชอบธรรม

470 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ศิริกาญจน์ ดีสิน

471 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว ศิโรรัตน์ ศรีมงคล

472 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย ศุภกฤต เจะ๊นะ

473 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว สมติา จติตภูพิทักษ์

474 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว สรัลพร ผายพันธ์

475 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว สวภัทร ปัญจมาตย์

476 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว สวรรยา หอมชยั

477 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว สุดารัตน์ รุ่งเรือง

478 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว สุธนิี ราชครุฑ

479 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว สุปรียา มาลาศรี

480 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว สุวนิตย์ ศรีพัฒน์

481 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย สุวพัชร แสงมกุด์

482 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว อภิชญา ซ่อนกล่ิน

483 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว อริสรา โบนีส์

484 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว อซัมาอ์ เจะมะ

485 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว อยัมี่ ไวยศิลป์

486 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย อานันท์ ตันติมงคลสกลุ

487 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นางสาว อารยา สมพรสันติสุข

488 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย อทิธศัิกด์ิ เฮงเจริญไพศาล

489 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ.  นาย อนิทัช ธรีวฒันสาร

490 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กรกมล เกดิพึ่งพระธรรม

491 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กฤติมา เมฆสุทัศน์

492 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาณัฐ พิสุทธิ์ทรัพย์

493 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กณัฐมณี นาสา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล
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494 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กลัยากร เลิศสุวงศ์เนตร์

495 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กานต์ชนิต เชี่ยวโพธาพงศ์

496 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กริณา วบิูลยศริน

497 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุจริา รุ่งเรืองสุวรรณ

498 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุสตรี กลุบุตรดี

499 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว เกศราภรณ์ กลับวหิค

500 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ขนิษฐา ทองบางพระ

501 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ขวญัขา้ว กรีติพงศ์ภักดี

502 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว คณิศร สุคุณา

503 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว จดิาภา บ้านศาลเจา้

504 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิชญา ชพูงศ์ธเนศ

505 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิฐิพร พรหมเดช

506 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ชญานนท์ ตันตระการ

507 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ชนกานต์ ชว่ยทอง

508 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนนิกานต์ กาวชู

509 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนิษฎา รักราช

510 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ชลภัส ศรีข า

511 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลลดา พันมลู

512 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชวลัรัตน์ มาดี

513 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชอบพอ หลายประดิษฐ์

514 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญัญานุช พรมใจ

515 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชติุกาญจน์ จนัดาหาร

516 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย โชติวฒัน์ ชชูยัสุวรรณศรี

517 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณิศา สงวนรักษ์

518 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาดา พรมชาลี

519 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ฐาพล เพ็ชรภูมี

520 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิติยา ด่อนแกว้

521 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิติวรดา จอมแกว้

522 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณฐอร รดเรือง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

523 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณภัทร ลักษณโกเศศ

524 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณรดา พิทยาปรีชานนท์

525 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณฤทัย ปักใคหัง

526 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัชชา ยอดมิ่ง

527 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฎฐ์นิชา คชะสุต

528 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐธดิา พรพิพัฒน์

529 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐพร จติหวงั

530 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐิดา เขม็เพ็ชร

531 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐกานต์ เจยีรเจริญ

532 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐฐิรา เตียวเจริญโสภา

533 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐธร์ี ธนกฤษศิริพัฒน์

534 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐพร เชื้อจนี

535 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชชา บุญน้อย

536 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชาภัทร กองสุข

537 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชารีย์ ชาตรี

538 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ไดยอ์าน หมาดบากา

539 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ทิฆมัพร ค าผาย

540 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ธนกฤต วฒัน์วรกลุ

541 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนวรรณ มาลยสุวรรณ

542 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ สกลุรุ่งโรจน์วฒิุ

543 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนันท์ชนก หลักเมอืง

544 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ธนานันต์ กลุบ่าง

545 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธมนวรรณ นิคาโม

546 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ธชัชยั โพธิ์ประคองจติร์

547 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัชนก ทองอนิทร์

548 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัชนก มลัปปธิ

549 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัญ์ยดุา บู่ทอง

550 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัณิชา เปรมโพธิ์

551 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัธร พุ่มทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

552 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัพิชชา จติต์เส้ง

553 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยช์นก ประดิษฐ

554 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ธรีวฒัน์ วชิยัดิษฐ

555 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นพร โตอดิเทพย์

556 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัทร ภัทรสุวรรณกจิ

557 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัสนันท์ นพวงศ์ ณ อยธุยา

558 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัสวรรณ เครือวาณิชกจิ

559 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นรมน บุญเลิศ

560 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นันท์นภัส น้อยแยม้

561 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นันท์นภัส วรรณาเนือง

562 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นิจกาญจน์ ลายละเอยีดชโูชค

563 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นิพิฐา เจริญการ

564 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย นิสสรณ์ พุทธกลุอนันต์

565 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว บุญธดิา แสนสามารถ

566 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปทิตตา ประกติสุวรรณ

567 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปทิตตา มาตโสภา

568 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปพิชญา พุทธกลู

569 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวรินทร์ เพริศแกว้

570 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ประกาศิต เมษะมตั

571 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปราณปรียา ชนิวฒิุวงศ์

572 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวณ์ีธดิา ครุทธกะ

573 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปัญญาวร์ี คันธารราษฎร์

574 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ปัณณธร อยุยานุกลู

575 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปาณิสรา ภู่เอี่ยม

576 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปารวณั ชดิชนกนารถ

577 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยาภรณ์ สุดตะไล

578 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ปุณณภพ สมอารีย์

579 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปุณยนุช ทองนาค

580 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปูริดา หล้ากลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

581 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ฝนทิพย์ อทิธโิรจน์

582 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรชติา รัตนรุ่งเจริญ

583 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรทิพย์ เลขะภักดีกลุ

584 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรพรหม เสนาพงค์

585 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรไพลิน หิรัญสุรงค์

586 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรรณภัค พลเยี่ยม

587 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย พลฤทธิ์ ลักขณากลุ

588 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พวงเพชร อยู่เยน็

589 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชชา กลุภา

590 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชาพร ฉายวงษ์

591 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชาภา สุขประสิทธิ์

592 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ขวญั โคตรบรม

593 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ชนก ยทุธนาวี

594 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์พิศา พันธชนะ

595 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พีรภาว์ ชติุมากรกลุ

596 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภทรพร ขนุศิริยะ

597 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัคจริา อาบสุวรรณ

598 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรธร บุณยะปานะ

599 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรพร ศรีสมศักด์ิ

600 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ภูธร ธรรมเจตนา

601 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภูษิตา ขวญัสุข

602 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว มณัฑนา ค ายวง

603 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย มาศณลินท์ โชติวฒันสกลุ

604 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว มิ่งเมอืงจนัท์ นาวนิธรรม

605 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว รดา พรหมมนิทร์

606 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย รัชชานนท์ ยานะวนิ

607 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว รินรดา บุญส่ง

608 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว รุ้งลาวลัย์ พันธรุะ

609 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว รุจพีัชร รัตนตันหยง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

610 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ลลิตา ศรีเจริญ

611 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ลัทธวทิย์ พูลสัมฤทธิ์

612 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย วงศพัทธ์ ลีฬหาวงศ์

613 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วณิชชา ชมุมะ

614 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วณิชยา งามมแีสง

615 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วตพร เกษมนิพัทธ์

616 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วรวดี วงัฆนานนท์

617 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วรีสา จงจงประเสริฐ

618 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วศินี นิลพันธ์

619 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วชิดิา ไตรรัตน์

620 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศรุดา โชติวชัรเมธา

621 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศรุตยา ดวงแกว้

622 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิชา ศรัณยพ์ร

623 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิรากรน์ ดุกล่อง

624 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรประภา ราศรีมนิ

625 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรภัสสร บัวขาว

626 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุจนิธรา มหานิยม

627 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภาวรรณ เขยีวรี

628 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สรินทิพย์ ไตรทิพธ ารงโชค

629 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นาย สวสิ นิเลาะ

630 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สาธติา จนัยิ้ม

631 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สาริศา ทองประดิษฐ์

632 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สาริศา สุวรรณมาลี

633 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริยากร สุขวเิสส

634 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สุกญัญาณัฐ บัวผัน

635 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชานาถ พุ่มขจร

636 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สุพิชญา แสงน้อย

637 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภีดา สอนอน้

638 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว หนึ่งหทัย ตรีพัชรทิพย์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

639 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อโณมา หมอ่งปลี

640 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อติกานต์ เกดิทองค า

641 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อนัญญา ล้ิมทองกลุ

642 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อนัญญา สุวทิยารัตน์

643 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อนัญดา นุ่มพิจติร

644 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อมราพร บุญมน

645 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อรดา สังขช์ว่ย

646 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อรทัย แซ่ซ่ือ

647 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อจัฉราพรรณ แกว้กล้า

648 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อารียา วสุวทิย์

649 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บช.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ฮัณณาณ หะยสีาแม

650 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว กมลลักษณ์ ศรีจนัทร์งาม

651 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย กฤษนันท์ ยทุธหัตชยัชาญ

652 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย กล้าณรงค์ นาควรรณ

653 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว กลุนาถ สงสุข

654 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ไกรวชิญ์ พันธุ์เพ็ง

655 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ขจร สุเทพากร

656 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว จนัจริา แยม้เกษร

657 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย จาตุรนต์ พรมบัว

658 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย เจษฎากร นิธรัิถยา

659 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ชญาณิศ ณ ถลาง

660 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ชนภัทร คงหนู

661 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ชลิตา แซ่ตัน

662 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ชอ่กมล บุญวนั

663 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ชนิกฤต โอสถาวรนันท์

664 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ญาณิศา ธนสมทุร

665 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ญาณิศา บุญลือ

666 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ณัฏฐธดิา ต้ังจติร

667 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ณัฐนภัส ถาวรบรรจบ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

668 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ณัฐนันท์ อาชาเพ็ชร

669 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย เทพทัต บุญพร้อม

670 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ธนพล พงศ์สุทธนิันท์

671 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ธนัชพร ชวีสกลุยง

672 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ธเนศพล ทวปีัญญายศ

673 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ธรรมพร อยู่นุช

674 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ธญัชนก ทองศรีสุข

675 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ธญิาดา นุ่นสังข์

676 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ธรีภัทร นาโคชา้ง

677 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ธรีภาพ ทัศนสฤษด์ิ

678 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว นภัทร มาตรมลู

679 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว นัชชา สุทธสุินทร

680 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว นันท์นภัส โรจน์ประสิทธิ์พร

681 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว นีรนารา ศักด์ิเสือ

682 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว เบญจมาส พิทักษ์กติติกลุ

683 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ปรีดาภัสณ์ อศัวธ ารงเวศน์

684 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย พงศ์พัทธ์ สุดใจใหม่

685 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว พชรสร ศักด์ิเวคิน

686 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว พณิชา เรืองเจริญ

687 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว พลอยชมพู สิงห์ใจ

688 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว พัชรดา กติติวรการชยั

689 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว พิมพ์พิชชา สุขวาสนะ

690 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย พิรุฬพัฐ บวรธรรมรัตน์

691 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว แพรพลอย เจริญวรเกยีรติ

692 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ภมร กนัเพชร

693 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ภัคภูมิ สงคง

694 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ภีม นิธถิาวร

695 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ภูษณิศา เฮียงราช

696 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว มนัสวี ยศจารุพงศ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

697 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย รวโีรจน์ ลีลาบูรณพงศ์

698 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว รัชรวี เทียบน้ าอา่ง

699 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว วทันยา กาลปัก

700 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว วรมน กมลโรจน์พงศ์

701 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว วรัชยา เติบภักดี

702 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว วรัญญา เขมะรัง

703 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว วลิาสินี โชติบุญวงศ์

704 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ศวรรญา สุขยอ้ย

705 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว ศศิพร พิริยะรุ่งเรือง

706 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ศุภกร เกตุไผ่ต้ัง

707 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ศุภณัฐ เปรมปรี

708 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย สรสิทธิ์ สุวรรณเศรษฐ

709 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว สิริกร เวิ่นทอง

710 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว สิริยากร มชีาติ

711 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว สุชาภัส อนิทองคง

712 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว สุชาวดี ศรีก าพล

713 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย เสฏฐวฒิุ อภิสุข

714 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว อภิชญา ผาตินาวนิ

715 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว อภิสราภา ลือโสภา

716 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว อรพิชญ์ ดุษฎี

717 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว อรไพลิน เจริญขนุ

718 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว อญัชษิฐา คล่ีบ ารุง

719 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นางสาว อสิรีย์ รังบุบผา

720 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว กนกนาถ กาลวบิูลย์

721 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย กอ้งภพ นพรัตน์

722 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว กญัญ์วรา รัตนาลังการ

723 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว กญัญารัตน์ บัวสุข

724 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย กติติกวนิ บุญเพ็ง

725 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย คณาธปิ อ านวยพร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

726 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว จรรยมณฑน์ เรืองนาค

727 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว จรัิชญา ประเสริฐราชกจิ

728 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว จรีาพัชร์ สวสัด์ิเสวี

729 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ชญาดา ใจสวา่ง

730 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ชนกนัต์ ใจชุ่ม

731 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ชลธชิา แกว้สุวรรณ

732 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ชลธดิา ทรัพยส์มบัติ

733 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ชชัชล พีรกมล

734 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ณปภัช แกว้โยธา

735 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณัฏฐธดิา โพธิ์แตง

736 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณิชากานต์ ศรีจนัทร์

737 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธนัชนา ศิริวฒัน์

738 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธนัญญา กล่ินมะลิทอง

739 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธนิษฐา พัสดุรักษา

740 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธรัสพร พรมสมศรี

741 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธษัฎาพร บุญฉลวย

742 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ธรีโชติ เจริญเกรียงสกลุ

743 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย นนทพัฒน์ ตระกลูมาภรณ์

744 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย นพรุจ สิทธวิงศ์วานิช

745 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว นภพร ปิยะสกลุชาติ

746 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว นลินพร เผ่ือนผัน

747 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย นวชิญ์ เวชสุวรรณ์

748 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว นันทิชา สิทธิ

749 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว นิรุชา ประทีป ณ ถลาง

750 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว เบญจมาศ โปรยสุรินทร์

751 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว เบญจวรรณ สิงห์รัมย์

752 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว เบญญาภา สายเสาร์

753 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ปฏิภาณ รักภักดี

754 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ปภาพินท์ โรมวลิาส
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

755 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ปัณฑารีย์ เปียกไธสง

756 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ปิยธนาภรณ์ อุ้ยลี

757 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ปิยะวดี ธนบดี

758 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ผกามาศ ทองศรี

759 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว พรรณลดา ทองตะเภา

760 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย พศุตม์ เอื้อชลิตนุกลู

761 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย พสิษฐ์ มนีาค

762 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว พิชชาภา พานิชเจริญ

763 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย พิชญ สินทรัพย์

764 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว พิมพ์นารา อศัวเรขา

765 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย พีรพัฒน์ สีนนท์

766 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย พุฒิกร ทรัพยสิ์นเสริม

767 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว เพ็ญพิชชา อนิทร์เรือง

768 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ภัทรชนน ประกอบผล

769 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ภัทรศิริ แตงสาขา

770 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ภาคภูมิ ศรีเหมาะ

771 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว มนิญาดา เสมาทอง

772 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว รติมา พวงทอง

773 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย วรเมธ เกตุสุรินทร์

774 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว วริศรา อดุมวริิยะเสรี

775 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย วาทิตย์ เขม็หนู

776 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว วลิาสิณี ธงกระโทก

777 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ศุภวชิญ์ ศรีธรุะวานิช

778 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย สมศักด์ิ สุเสนา

779 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย สรรเพชญ์ ด าดี

780 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย สิรภพ จมูพรักษ์

781 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สิริกาญจน์ บ ารุง

782 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สุณัฏฐากานต์ รังสิกวานิช

783 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย อชริะ พรหมบรรยง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

784 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อธษิฐาน เพ็งจางค์

785 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย อฆัภัส คงสมพงษ์

786 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อญัชลีุ ปรียานนท์

787 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อาจารี รอดเหลือ

788 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อทุัยวรรณ ค าบุดดี

789 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อมุาพร เคล่ือนเมอืงปัก

790 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว กญัญารัตน์ กติติววิฒัน์

791 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว กานต์ธนิยา สีมาเอกรัตน์

792 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว กานต์ธดิา แถลงกจิ

793 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย กติติศักด์ิ คามาตะ

794 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว กลุจริา ไลไผ่

795 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย เกรียงไกร อามาตมนตรี

796 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย จตุรภัทร ฤทธิ์พันธ์

797 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว จรัิชญา แสงมกุดา

798 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ชยตุ ศรีประสงค์

799 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ชาญณรงค์ สิทธเิลิศ

800 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ชติุกาญจน์ มศีรี

801 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ชติุมา นิลวดี

802 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ณฐกร ดีโลนงาม

803 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ณัฐพัชร์ แซนด์

804 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ตุลยา วงศ์พิทักษ์

805 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ธนันท์ชยั โชติหิรัญอคัรกจิ

806 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ธดิารัตน์ จนัทกล

807 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย นราธปิ แยบสูงเนิน

808 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย นล ศิริจนัทร์

809 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย นาธาน ภาวสุทธิ์โรจน์

810 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ปฐมเดช สิงห์ทอง

811 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ปนัดดา อนุพันธุ์

812 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ปารมี ศิริธนะวาณิช
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

813 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ปิยชยั บุบผา

814 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย พลเทพ กานดา

815 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว พิชามญชุ์ เสริมพงศ์

816 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ภควรรณ ค าแพง

817 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ภณภัทร สมทุรผ่อง

818 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ภวตั วงศ์ทองศรี

819 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ภัทรานิษฐ์ วรรณฤทธิ์

820 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ภูดิส เจริญสุข

821 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ภูริภัทร สอนสกลุ

822 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย มนต์สันต์ ล้ีศิริเสริญ

823 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย มาวนิ ตรงลักขณา

824 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ยศพนต์ นพเดช

825 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ลภัสภ์ ชาลีจนัทร์

826 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว วราลี วสีกลุ

827 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว วณัิฐกานต์ วโิรจน์ชยัชาญ

828 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว วภิวานี ดีมารยาตร์

829 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว วมิลสิริ ไตรศิวะกลุ

830 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ศรัณยช์ยั อศัวรังติคุณ

831 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว ศุภนิดา แกว้ก ามา

832 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ศุภวชิญ์ บุญเรือง

833 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย ศุรวร์ีพัชรณ์ ยงัชญูาณ

834 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย สรัล เกตุหิรัญ

835 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นางสาว อนันตญา คงประเสริฐ

836 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการการปฏิบัติการและเทคโนโลย ี นาย อภิเศรษฐ์ ทรัพยส์ ารวย

837 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย กษิด์ิเดช วชิยัค ามาตย์

838 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว กญัจน์รัศม์ สุวรรณโกมทุ

839 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว กญัญณัช จารุภัตต์ิ

840 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว กนัต์กนิษฐ์ หล่อทองเลิศ

841 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว กลัยาณี ขนัทะ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

842 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย กติติพัทธ์ ณัฏฐาพรสิริ

843 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย คณพล วชัรานันทกลุ

844 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว จารุวรรณ สุขไป๋

845 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย จรัิญชยั วภิูสิราทิพย์

846 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว จฑุารัตน์ ตรีวชรเมธากลุ

847 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ฉตัรชนก จนัทร์สวา่ง

848 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ชณัฐพล ล้ิมสวสัด์ิผล

849 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ชนมน มาป้อง

850 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ชนมน์ิภา สุทธแิสน

851 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ชวศิา ฉตัรทรงเกยีรติ

852 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ชาครีย์ สวา่งอารมย์

853 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ณภัทร เชาวน์วฒิุสุข

854 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ณัฐชยา นิลเจดิสิริ

855 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ณัฐชยา รัตนวงศา

856 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ณัฐพงศ์ ส าเภาทอง

857 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ณัฐวตัร สุนทรนฤมติ

858 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ณิชาภัทร พรมพลอย

859 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ณิชาภัทร ส่ือสกลุโชคชยั

860 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ทรรศพร สุคนธา

861 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ธนกฤต ต้ังอคัรถากลุ

862 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ธนกฤต พรมพา

863 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ธวลัรัตน์ จนิดามงั

864 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ธารวลี พลเพชร

865 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นงนภัส เหรียญจโิรจน์

866 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นราชล ศิริผันแกว้

867 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นัทกาญจน์ ข าชุ่ม

868 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นัสระ ลิลาพันธสิิทธิ

869 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย น้ าเหนือ ครุธศรี

870 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว บุหลัน ธเนศกองทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

871 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว เบญญา วรรณวงศ์

872 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ปฏิภาณ นิ่มไพบูลย์

873 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ปถมาภรณ์ ยอ้นใจทัน

874 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ปราญชลี พุกกล่ า

875 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ปริชญา แดงสาย

876 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ปวรรณรัตน์ ครุฑพาหะ

877 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พรรษกร ปีมณี

878 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย พสุธร อั้งล่ี

879 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พิมพกานต์ จราญไพรี

880 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พิมพ์ทอง ทิพเวช

881 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว แพรวพักตร์ เถื่อนจนัทร์

882 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ภัทธญิาภรณ์ แกน่จนัทร์

883 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว มาตุพร พิสิฐบุตร

884 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ยลรดี วงค์นพคุณ

885 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว รมณ อริยะสุนทร

886 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว รัตตินันท์ ฟังสุวรรณรักษ์

887 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว วรัญญา แชม่ภักดี

888 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว วรารัตน์ จริะธนัยนันท์

889 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว วศินี ววิฒันขจรสุข

890 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว วมิลรดาณัฐ คัยนันทน์

891 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ศิรดา เสมอดี

892 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ศิรพัฒน์ บุญยรัตกลิน

893 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ศุภาวร์ี ภานุเวศ

894 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สปัน เจริญพร

895 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย สิทธโิชค บุพะคดี

896 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย สิรวชิญ์ นนทรีย์

897 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สิริกญัญา ซาโต้

898 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สุพิชฌาย์ แสนสุข

899 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สุพิชญ์นันท์ ติรเศรษฐ์ภัทร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

900 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย เสกสรรค์ ต้ังประจกัษ์

901 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว อคิราภ์ ดารักษ์

902 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย อนพัทย์ รุ่งเรืองเกยีรติ

903 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว อลิสา ชุ่มน้อย

904 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว อญัชลี ทองเนื้อแปด

905 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย อศัวนิ จริธนาธร

906 บางเขน คณะบริหารธรุกจิ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว อากณัฌา ตรีปากี

907 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กนกกร สีมาลา

908 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กนกวรรณ ศิริบูรณ์

909 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กนกวรรณ สุระทิน

910 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กมลทิพย์ พ่วงแสง

911 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กรพันธุ์ จนัทมนัส

912 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กรรณิการ์ บรรยงค์

913 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กรวี ศรีคร้าม

914 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย กฤตนัน อนัทามา

915 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย กฤตพิชญ์ ชลวานิช

916 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย กฤตวฒัน์ แสงสง่า

917 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กะติกา พินิจประสานกจิ

918 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กญัญาพัชร สุขบรม

919 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กญัญารัตน์ บัวอยู่

920 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กลัยากร วนัเจยีม

921 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กานต์พิชชา วรีกลุวฒันา

922 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กติติญากาญจน์ ประสพสิน

923 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย กติติภพ กรดแกว้

924 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว กลุธดิา กงทอง

925 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว เกววลี ดีสวสัด์ิ

926 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว เกศกนก ถวาย

927 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย คณัสนันท์ คงศรี

928 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย จกัรี นิยมจนัทร์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

929 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว จนัทกานต์ ตันติสวสัด์ิ

930 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว จารุชา สมยาธร

931 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว จดิาภา ล้ิมเจริญภักดี

932 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว จริภัทร สุทธรัิกษ์

933 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย จริภาส สุขจติร

934 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว จรัิชญา แกง่ศิลาลัย

935 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย จริายทุธ ทองด้วง

936 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว จฑุาพร หนูราช

937 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว จฑุามาศ ศรีเทพ

938 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว จฑุารัตน์ พราหมณ์ชื่น

939 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว เจนนิสา พันชนกกลุ

940 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชนกสุภา จริกจิสุนทร

941 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ชนพงค์ พระครูถิ่น

942 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชนมน์ิภา นองสินธุ์

943 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชนมน์ิภา แสงบุญยนื

944 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ชยานันต์ ปัญญาวงค์

945 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชยตุา ไตรรัตน์

946 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ชรินทร์ดา สินเพ็ง

947 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชรินรัตน์ ศรีสุวรรณ์

948 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชลธชิา ชลวนิช

949 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชลธชิา ลีประโคน

950 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชลันธรี กองวสัิยสุข

951 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ชลากร นิลรัตน์

952 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชลิตาภรณ์ จงอยู่สุข

953 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชวลัรัตน์ เพ็ญโคกสูง

954 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ชอ่ผกา ทองด้วง

955 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ชติุมนัต์ พรมมา

956 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย โชคดี มศิีลป์

957 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว โซเฟีย ดือราวี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

958 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ฌัชชา โทนุบล

959 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ณพสร ช าปฏิ

960 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณัฏฐธดิา มสัมารถ

961 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณัฏฐนิช อมัพุชสิริ

962 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณัฏฐ์ศศิ แกว้มศีรี

963 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณัฐกานต์ กองอรรถ

964 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ณัฐณัฏฐ์ โกสีย์

965 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณัฐธดิา อนิทะวงศ์

966 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณัฐปภัสร์ นราวฒิุพงศ์

967 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณัฐวรรณ พลยทุธ

968 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ณัฐวชัต์ เรืองกฤษ

969 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ณัฐเศรษฐ์ ชนิบุตร

970 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณิชา วฒันาพงษากลุ

971 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณิชาภา ธนาปรัชญาชยั

972 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ณิศรา จนัทะมลู

973 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ตฤณ ชแูกว้

974 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ถาวรีย์ หวานชติ

975 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ทรงพร พิพัฒน์วรธรรม

976 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ทรายทอง บุญบางยาง

977 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ทัศชยภรณ์ ใสสระน้อยธนกร

978 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธนกร ทองงามดี

979 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธนโชติ คันฉอ่ง

980 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธนพล พราวศรี

981 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธนพล สังขโชติ

982 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธนภรณ์ ปีพิมพ์

983 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธนวรรธน์ อนัดฆมนตรี

984 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธนวนิท์ โสภณ

985 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธนะชยั กิ่งสุขสันต์

986 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธนาธปิ พิณพงษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

987 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธนาวดี นักค าพันธ์

988 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธมนวรรณ ปรีชาธรรมยทุธ

989 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธมลวรรณ คุ้มรักษา

990 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธวชัชยั ศรีเงินยวง

991 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธาราทิพย์ ชดิโสดา

992 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธญิาดา พันธไ์ชย

993 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธติิมา วบิูลองักรูเวช

994 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ธวิรา บัวด า

995 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ธรีภัทร์ มากสวาสด์ิ

996 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว นคนันทินี ตันไพบูลยก์ลุ

997 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว นภัส วงษ์โสภณากลุ

998 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว นันทพัชร์ อชัชะพฤกษ์

999 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว นันทศิริ ศรีบัวเอี่ยม

1000 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว นันทิกานต์ พรามภู่

1001 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว นิรชา เพชรวาว

1002 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว นิฤมล จนัทร์ฤาชยั

1003 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว นุชวรา เพ็ชรสมยั

1004 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว บงกฏ ระดาพันธ์

1005 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว เบญญาภา ศรีนพ

1006 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ปฐพี เที่ยงธรรม

1007 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปณิดา ทอมดุ

1008 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปทุมมา อดุมพรประสิทธิ์

1009 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปภาวดี วฒันปรัชญกลุ

1010 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ประภัสสร ขาวปลอด

1011 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ประวนัวทิย์ จริยะนรวชิช์

1012 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปวชิญา แสงกล่ิน

1013 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปวณีา อนิอ าคา

1014 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปัญญาพร วงศ์ค าจนัทร์

1015 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ปัณณวชิญ์ จริโรจน์โกสิน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1016 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปาริฉตัต์ จา่พันธ์

1017 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปาลิดา ภูวญาณ

1018 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปิยวรรณ พืมขนุทด

1019 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ปิยะชาติ กา้นจกัร

1020 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ปิยะราช ประทานมติร

1021 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปิยาพัชร กอบก า

1022 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ปิยาภัสร์ ยองใย

1023 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ผไทมาศ ขนัแกว้

1024 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พชรศร อุ่นเจริญ

1025 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พรชนก สงละออ

1026 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พรพิตรา โง้วเจริญ

1027 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พรพิมล ยอดประทุม

1028 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พรรณวรท แจม่ใส

1029 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พรวลัย วาดวงศ์

1030 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พลอยไพลิน จติรจง

1031 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พลอยรัตน์ ลางคุลเสน

1032 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย พันธุ์ศักด์ิ สุวรรณหลง

1033 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พิชญ์สินี โพธิ์ทอง

1034 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พิชญา มาลา

1035 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย พิชาภพ ลีปอพราน

1036 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พิมพ์ผกา คุณปสุต

1037 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พิมพ์สุภางค์ ธนาบุญญาเสฎฐ์

1038 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว พิมลวรรณ สหเมธาพัฒน์

1039 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย พีรณัฐ ศรีศักดา

1040 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว เพชราภรณ์ ปานวุ่น

1041 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว แพรวตะวนั หร่ังแร่

1042 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว แพรวา แผลงจนัทึก

1043 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ไพสิฐ เศวตตานุสรณ์

1044 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ภัทรดา รอดเริงร่ืน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1045 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ภัทรนันท์ กล่ินเมธี

1046 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ภัทรวดี ฟองเอม

1047 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ภัทรวรรณ ศรีปัญญา

1048 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ภาณุพงศ์ ธงพานิช

1049 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ภาณุมาส แซ่อึ้ง

1050 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ภารดี หัสรังษี

1051 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ภูริธรรม ชยัชะนะสงคราม

1052 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว มธรุดา คงวจิติร

1053 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว มโนชา ปุ่นเจริญ

1054 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว มณัฑนา ขดัถาบ

1055 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว มลัลิกา รักษ์นิ่ม

1056 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย มารุต ค าหอม

1057 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว เมทินี ศรีประสิทธิ์

1058 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ยพุา ศรีประสิทธิ์

1059 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย รดิศ จริธรรมประดับ

1060 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว รติวรรณ ตรีธนานนท์

1061 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว รมยช์ลี ชนะภัย

1062 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว รมยธ์รีา พงษ์ไชย

1063 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว รวภิา ศรีสุวรรณ

1064 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว รววิรรณ โคนาหาญ

1065 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว รวสุิดา จติต์แจม่

1066 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย รวสุิต ผ่องพรรณวดี

1067 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย รัชกฤษณ์ บุญศิริวทิย์

1068 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว รุ่งทิพย์ โพธิ์ประทับ

1069 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย วงศกร เกดิใจตรง

1070 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย วรรณพงศ์ พิมพ์ทอง

1071 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว วรรณษา ตาละค า

1072 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว วรัทยา ร าแสง

1073 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว วรากร โลลุวฒันา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1074 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว วสุนันท์ แซ่เตียว

1075 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว วาสิตา ชรัูตน์

1076 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย วชิญะ เกตุใส

1077 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว วริชา วงษ์พราหมณ์

1078 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว วริิยาพร บือทอง

1079 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ววิสัรา กาศอนิตา

1080 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว วสุิทธจิติต์ อุ่นใจ

1081 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย วฒิุพงษ์ พุ่มฉายา

1082 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย เวหา ศิริเทพ

1083 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ศรสวรรค์ บรรเริงเสนาะ

1084 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ศลิษา ชยัยงค์สิริเสริญ

1085 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ศศิธร หมวกเหล็ก

1086 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ศศิประภา ทรงสิทธโิชค

1087 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ศิขเรชย์ จติรชาญชยั

1088 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ศิริพร กาญจนฤทธไิกร

1089 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว ศิริรัตน์ ชยัวฒิุ

1090 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ศุภกร หยองอนุกลู

1091 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ศุภชาติ วาจาสุจริต

1092 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ศุภวชิญ์ ชณุห์ขจร

1093 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย ศุภวชิญ์ เบญจธนรัตน์

1094 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว โศภิษฐ์ชา พรหมเกดิ

1095 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย สรพชร จ านงค์บุตร

1096 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย สรวชิญ์ ผุยอทุา

1097 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สวรรค์ญา สนธภิักดี

1098 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สิริณัฏฐ์ สุดสวาสด์ิ

1099 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สิริรัตน์ สิงห์โต

1100 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สุจริา ตีรณานนท์

1101 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สุตาภรณ์ จติตาภิวฒัน์

1102 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สุทธดิา พร้อมจติ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1103 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สุธติา บ ารุงศิลป์

1104 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สุพรรณภัทร จองหนาน

1105 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สุพรรษา อาทรกจิ

1106 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สุพัตรา ค ามว่ง

1107 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย สุวจิกัขณ์ อิ่มฤทัย

1108 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว สุวมิล จนูีนารถ

1109 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย เสฎฐวฒิุ สุขรัตน์

1110 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย อติเทพ แซ่เอยีะ

1111 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อธชิา ไกรมนตรี

1112 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย อนุชา ขอเพิ่มกลาง

1113 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อพิชญา จนัตา

1114 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อภิชญา โพธิ์อบุล

1115 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อภิชญา แสงพุ่ม

1116 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อภิสรา เลาหสกลุงาม

1117 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อรณิชา บุตรกริม

1118 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อรยา เมฆสง่า

1119 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อริสา วงับุญคง

1120 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อญัชริดา เอี่ยมส าอางค์

1121 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อมัราพร ธรีะกลุพิศุทธิ์

1122 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อยัยาวร์ี โตศักด์ิสิทธิ์

1123 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อาทิตยา จนัทร์สวา่ง

1124 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย อานาฟีส แบรอ

1125 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อามนีา รัตนวชิยั

1126 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อามนีา หมาดโต๊ะโซ๊ะ

1127 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อารียา ศรีประสิทธิ์

1128 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อารียา อบุล

1129 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นาย อาละดิน ปุริสาร

1130 บางเขน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง  นางสาว อบุลพรรณ นันทวสิิษฐ์

1131 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว กลัยาภัทธิ์ อน้น้อย
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1132 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว จดิาภา ธนาธนวณิช

1133 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว จดิาภา นิวาศานนท์

1134 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นาย จริเมธ ปิดตาทะเน

1135 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว จริาภา จนัทร์ประสงค์

1136 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ชนัญชดิา พรมบุ

1137 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ชชัฎาภรณ์ วเิศษประสิทธิ์

1138 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ญาดา บัณธรุุ่งเรือง

1139 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ฐิติรัตน์ อนันต์มนตรีโชค

1140 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ณฐา เดชาปริยวภิา

1141 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ณัฐชยา วฒิุชยัวลิาศ

1142 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ทิชานันท์ ศรีแสงเมอืง

1143 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ธนัชพร สมติินทุ

1144 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ธรีดา พลทับ

1145 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นาย นรวชิญ์ สุวรรณววิฒันา

1146 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว บุษยมาส จนิดาพล

1147 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ปัญญาพร ปัญญาอนิทร์

1148 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ปัทมาภรณ์ พันธะศรี

1149 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ปุณตา โสทรขจรกจิ

1150 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว พิมพิลาศ หัวดอน

1151 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว พีรดา แซ่จวิ

1152 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว เพ็ญศุภางค์ สุกาญจนาภรณ์

1153 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว โรมี่ ศิริกลัยา โกลฮาร์ท

1154 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นาย วชัรพล ธนศรีภักดีกลุ

1155 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการจดัการการท่องเที่ยวเชงิบูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว อสิรีย์ นาควเิชยีร

1156 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว กลุนิษฐ์ เหล็กเพ็ชร

1157 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นาย คุณาธปิ เยาวลักษณ์

1158 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ชนิกานต์ ใจแกว้

1159 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ชลธฌิา บัวคร้ืน

1160 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ชญัญา บุตรสนม

Page 40 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1161 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ณัฐชนันท์ สุรียส่์อง

1162 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ธนพรรณ จนัทร์ศร

1163 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นาย ธญั จริตกลู

1164 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ธญัรัตน์ สุขพร่ังพร้อม

1165 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว นทีกานต์ เต็งพานิชกลุ

1166 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว นันทิชา ปรัชญาคุณ

1167 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว นาตาชา อศิรางกรู ณ อยธุยา

1168 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว พลอยฟ้า เสมาธรรมจกัร์

1169 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว พันธนันท์ จงิเจริญ

1170 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ภัทรวรินทร์ เจด็รัมย์

1171 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว รักษิตา รัตนไพฑูรย์

1172 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ลักษมี ภูมณี

1173 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นาย ศิวกร จนิดาธนกลู

1174 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว สิตา สัมมาวฒุธิ

1175 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว สิริยา วุ่นฉมิ

1176 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว สุพรรณษา ลุ่มศักด์ิ

1177 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว สุวภิา เจมิทา

1178 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว อธชิา คุรุวงศ์วฒันา

1179 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว อยัลดา ลาวลัย์

1180 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว อารยา ทองนวล

1181 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว กาญจนา ชยัสงคราม

1182 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย กติติธชั สุวรรณมิ่ง

1183 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย คณิน พุทธาศรี

1184 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย คัคเณศวร์ ชยัวงค์

1185 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว ชนิดาภรณ์ ปาลวฒัน์

1186 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว ญาดา อกัษรจรรยา

1187 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย ณัฐภูมิ เดชฤดี

1188 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย ณัฐภูมิ ยิ้มทองหลาง

1189 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว ธนัยช์นก ศรีบุญ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1190 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย นฤนาท จนัทร์รุกขา

1191 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว นันท์นพิน ลีลัคนาวรีะ

1192 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย ปกรณ์ เพ็งบ ารุง

1193 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย ปฐมพงศ์ พงศธรเจริญศรี

1194 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย พงศธร จนัตาค า

1195 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว พรทิพย์ ชอบการกจิ

1196 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว พรลภัส มะตูม

1197 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว พัชราภา แสนเจยีม

1198 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย มาลิน เหลืองอรุณ

1199 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย ยทุธพงษ์ เจริญสุข

1200 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย วริิยะ ธนาวรัิตนานิจ

1201 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นาย วรีวฒัน์ สุดตานี

1202 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว ศิรินรัตน์ ทองเงิน

1203 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว สรัลรัตน์ รัตน์โพธิ์ศรี

1204 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว อนุธดิา วาศภูติ

1205 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาดนตรีไทย  นางสาว อทุุมพร เปี่ยมทองค า

1206 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว กลัยภรณ์ กลองชนะ

1207 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว เขมกิา สิงห์ชยั

1208 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ครองขวญั วงศ์งามข า

1209 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว จรินันท์ พิมล

1210 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นาย จริโรจน์ แสนวรกจิ

1211 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ชนจนัทร์ โสทรเจนวทิย์

1212 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ชามาวร์ี ปรางเปรมปรี

1213 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ฐิติรัตน์ ฐิติทศพร

1214 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นาย ณัฐพงศ์ กรวรัิตน์

1215 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ณัฐวรา พงศาการณ์

1216 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ดาริชา ภาคาเพียร

1217 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ทัตพิชา โอรส

1218 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นาย ธนภูมิ ทรงสายสกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1219 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ธญัพร เพชรฤทธิ์

1220 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ธารีรัตน์ ธนเสถยีรรัตน์

1221 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว นภาวร์ี แสงฉาย

1222 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว นันท์นภัส ปรางค์ทิพย์

1223 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว นิวารินทร์ ต้ังแกว้

1224 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว บัณฑิตา ชวลิตอารีย์

1225 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ปภาวรินท์ นาคศรี

1226 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ปรมาภรณ์ เฉลิมจติต์

1227 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว พริมา นุตาคม

1228 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว พิชญา คูสวา่งศรี

1229 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว พิมพ์เพชร พวงทอง

1230 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว แพรชมพู โชคสวา่งมณีล้ า

1231 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว แพรววนิด โรจน์อนุรัตต์

1232 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ภัทรดาภา นาคชยัยะ

1233 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว เมลดา เงินมลู

1234 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว รุ่งไพลิน โรจนไพฑูรยท์ิพย์

1235 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว รุจดิา ชยัติวร

1236 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ลภัสรดา หล้าฟองค า

1237 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ลลิดากร ธนะนิมติร

1238 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นาย วษิณุ จนัทรี

1239 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว สรัณญา วรรณพินิจ

1240 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว สุพรรษา อยู่แท้กลู

1241 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว หทัยชนก พรมอุ่น

1242 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นาย อธวิฒัน์ รุ่งเรือง

1243 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นาย อภิรัฐ พัวพรทิพยรั์ตน์

1244 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว อยัยน์า ส่งศรี

1245 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิานิเทศศาสตร์  นางสาว ฮาริชา นาสวน

1246 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นาย กรินทร์ สุดสวาท

1247 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว กลุระธดิา ผู้นวนงาม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1248 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว จฑุาทิพ อนิทรสวสัด์ิ

1249 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว ชนิกานต์ ทวลีาภ

1250 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว ชวศิา จนัทรัตนันท์

1251 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว ณัฐวภิา สอนใจ

1252 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นาย ธรีภัทร สุวรรณมาลี

1253 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นาย นภนต์ ค าแรต

1254 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว นภัสสรณ์ ธรรมศิริภูมิ

1255 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว นัฐวรัตม์ เศษลือ

1256 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว นันทิชา จติต์อารี

1257 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว นิภัทรา สายสินธุ์

1258 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว ปัญจพาณ์ มะณีกลม

1259 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว ปิยาอร คงเสน

1260 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นาย ผ่านฟ้า สุวรรณบุตร

1261 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว พรปวณ์ี อนิทา

1262 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว พัชรินทร์ วงัคีรี

1263 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว พัชรินทร์ สิงหพันธ์

1264 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว มลัลิกา ยวงทอง

1265 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว มนิตรา สัชชานนท์

1266 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว วรรัตน์ ส่งแสง

1267 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว วราพร โพธิ์น้อย

1268 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว ศตกมล สุขมากสิน

1269 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นาย ศุภกจิ พันธุ์เสถยีร

1270 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว สุชญา สุทธวิรภัค

1271 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว สุประวณ์ี จตุรพรนพรุจ

1272 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นาย อนุดิษ วลิาลัย

1273 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นาย อภิสิทธิ์ มณีไสย

1274 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว อมรรัตน์ จงึธนาภรณ์

1275 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาปรัชญาและศาสนา  นางสาว อรชพร แกน่เรณู

1276 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว กชพรรณ ใจศักด์ิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1277 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว กนกรดา ธรีธ ารงธรรม

1278 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นาย กติติพศ อุ่นเสียม

1279 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว กลุนิภา อนิฐานะวงษ์

1280 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ขจวีรรณ ปัญญาเกยีรติคุณ

1281 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ชลธชิา ปัญญาวจิารณกลุ

1282 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ชสิา จอนเกดิ

1283 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ณภัทร เล้ียงสกลุ

1284 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ณภัทรา มกุดามณี

1285 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ณัฐฌา อนันต์ผดุง

1286 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ณัฐพร ตันสกลุ

1287 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ธนัญยา จริายวุฒันา

1288 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ธมลวรรณ เล้าชยัวฒัน์

1289 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว เบญญา กติติทัศน์

1290 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ปพิชญา แท่งทอง

1291 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ปวณีา ค าพวง

1292 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ปัณณพร โกศลวดี

1293 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ปุณรดา ธนวนิชนาม

1294 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว พรชนนี กาญจนประทุม

1295 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว พัชราพร กรดดี

1296 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว พิชชากร ตันกติติวฒัน์

1297 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว พิมภัสสร โชติสุวรรณศร

1298 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว แพรพลอย มหาวจิติร

1299 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว แพรพิไล เครือแปลง

1300 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ภัทร์พิมพ์ ไชยกวา้ง

1301 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ภัทรสุดา จวิประสาท

1302 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว มณีภัสสร แสงทอง

1303 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว รัตน์ชญา อยู่สนิท

1304 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว รุจริา พรัดวเิศษ

1305 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว วชิญาดา กองดิน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1306 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว วรีอร รุ่งธนรักษ์

1307 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ศศิประภา เนตรถาวร

1308 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว สาวติรี รักความสุข

1309 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว สุคนธกาญจน์ ภัทรโยธนิสุภา

1310 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว สุพิชญา ภูมพิัฒนไชย

1311 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว หทัยทัต ทองดี

1312 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว ไหมไทย โตดวง

1313 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว อติภา สุริยพงษ์

1314 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว อภิชญา ออ่นศิริ

1315 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเกาหลีธรุกจิ  นางสาว อลิซาเบธ โอเดน

1316 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว กนกพร ส่ือ

1317 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว เกวลี ศรีหร่ังไพโรจน์

1318 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว ชณิษตา ควรคิด

1319 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว ชวลัรัตน์ สุริยะวงศ์

1320 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว ณัฐณิชา พรประสิทธกิลุ

1321 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว ณัฐนรี วาสกลุ

1322 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว ณัฐภัทร หลิมเจริญ

1323 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นาย ต้นธาร สายค าทอน

1324 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว ธนัญญา อนันต์สรรักษ์

1325 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว นภัสสร เทียมสกลุวนิช

1326 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว นลินนาถ กนัข า

1327 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว เนตรชนก ฉลอมประโคน

1328 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นาย ปริภัทร โชติชนิธนัย์

1329 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว พิชญ์สินี ธรรมสุนทร

1330 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว พิชามญชุ์ ธรีะโสพิศ

1331 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว มทุิตา ค านันต์

1332 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว เมษรินทร์ ศาลากาล

1333 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว รัชนีกร เณรแกว้

1334 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว เรืองรัตน์ ศรีพุมมา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1335 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนี  นางสาว ศศิธดิา จงหมั่น

1336 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว กนกกร ปกาสิตพันธวร์ี

1337 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว กอ่รัก นฤมลจรรยา

1338 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาพัชร อาด า

1339 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญารัตน์ อู๋

1340 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ไกลกงัวล โพธิ์สวสัด์ิ

1341 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย จตุพล สุพรรณ์

1342 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว จรินันท์ ศิลปักษา

1343 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิฐิพร ธวชัวดีวงศ์

1344 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว จริีนันท์ อคัราพิทักษ์

1345 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย เจษฎา ผากาเกตุ

1346 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญานิศ จนัทะโคตร

1347 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชฎาพร ขอพรกลาง

1348 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนานันท์ หะยากรณ์

1349 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชอ่ผกา แจง้กจิชยั

1350 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชาลิสา เพชรเจริญ

1351 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชติุกาญจน์ สิทธพิันธรัุกษ์

1352 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชติุมณฑน์ ก่ ากระโทก

1353 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณาธปิ วลิาโพธิ์

1354 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐาปนี คณะวรรณ์

1355 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิณีพร เกษตรกลุชพี

1356 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณภัทร ภักดีวรกลุ

1357 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัชชา มสิูการัตน์

1358 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัชชา อนิพินิจ

1359 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐกานต์ อทุุมพิรัตน์

1360 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐธดิา ศักด์ิชลาธร

1361 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชกลุ ธรีวทิยานุวงศ์

1362 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชชา จกัรชยักลุ

1363 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชานันทน์ พุ่มมว่ง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1364 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชาภัทรล์ิ กจิววิฒันาชยั

1365 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว เด่นดาวพุทธ เต๋ียประดิษฐ์

1366 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ตรีดาว ปัญจกะบุตร

1367 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ทอสิตา ศรีอรุณรุ่งเรือง

1368 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกฤต สุนาพันธุ์

1369 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ธนพล พลศรีดา

1370 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนภรณ์ เมฆวฒันากาญจน์

1371 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัชชา ศรีพิมาน

1372 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัญญา เอื้อชนานนท์

1373 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ธนารักษ์ สินสุพรรณ์

1374 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัวรัตม์ สีหราช

1375 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัสินี ด าดี

1376 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว นลิน ผลพานิชเจริญ

1377 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว นวชัภรณ์ สนใจแท้

1378 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย น าลาภ ต้ังศิริกลุ

1379 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว นิตยฐ์าฎา บุญยิ่งสถติย์

1380 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว นิติยา นาคพิน

1381 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว นิภาธร ขนัทีท้าว

1382 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว บุณยาพร เสือโภชน์

1383 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวรินท์ จนัทรวตั

1384 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวรินทร์ เทียกสีบุญ

1385 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปลายเทียนทอง แยม้ทรัพย์

1386 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวนัพัสตร์ นันตา

1387 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว เปี่ยมศิริ แสงหนุ่ม

1388 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรรณวรินทร์ สุนทรวริิยะสกลุ

1389 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรรษชล ล่ิมวงศ์

1390 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชภานาฏ ลานขามป้อม

1391 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ณดา สังขก์ลมเกล้ียง

1392 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมสิริ วริิยะกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1393 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย พีรเศรษฐ์ จงรักษ์

1394 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทธริา ชนิบดี

1395 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภาพรรณณัฐ อศัวพัฒนานนท์

1396 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภาพิมล จรุยนนท์

1397 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภูษณดา โชติวริิยะกลุ

1398 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว มาติกา สิงห์พรม

1399 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว รมดิา ผโลดม

1400 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว รุ่งไพลิน อรุณรุ่งสวสัด์ิ

1401 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ลัลนา บุญส่ง

1402 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณรดา พุ่มพวง

1403 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรวลัญช์ สุขสบาย

1404 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรัญญา ศุภกจิเจริญวงค์

1405 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว วริยา วลิาจนัทร์

1406 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว วณิารีย์ บุญอ านวยวงศ์

1407 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศรัณยภ์รณ์ สวนแยม้

1408 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิกานต์ ศรีพิทักษ์สกลุ

1409 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ศักด์ิสิทธิ์ สังขศ์รีทวงษ์

1410 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย สหทัย เพชรศรี

1411 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว สาริศา สัลเลขวทิย์

1412 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุวรีย์ จรัสจงดีพงศ์

1413 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว อภิชญา บุษบงษ์

1414 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว อมติา เกา

1415 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว อะศรีตยา เตชะทองสิงห์

1416 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว อาภัสรา กรีติกลุยา

1417 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาจนีธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย อทิธพิัทธ์ โต

1418 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว เขมจริา ดอนไพรปาน

1419 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ชนรรญพร ศรีประสิทธิ์

1420 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ชนัญญา สุวรรณรัตน์

1421 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นาย ชนาเมธ ล้ีสุวรรณกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1422 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นาย ชลกญัจน์ ใจแกว้

1423 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ณัชชา เอง้ฉว้น

1424 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ณัฐณิชา รุจาคม

1425 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นาย ณัฐพล พรก าพลรัตน์

1426 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ณัฐิดา รัตนภิรมย์

1427 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ณิชานันท์ ใจกระจา่ง

1428 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ธวลัรัตน์ เอี่ยมสอาด

1429 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ธาริกานต์ เหล็กกล้า

1430 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นาย บริภัทร ไชยแสงบุญ

1431 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว พัชรนันท์ เอี่ยมรัศมี

1432 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว พิมพ์ชนก กจิสนาโยธนิ

1433 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว พิมพ์ชนก ฤทธิ์ถาวร

1434 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว ภัทราพร วรเนตร

1435 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นาย ยศรพี กล่ินโกมทุ

1436 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว โยษิตา สวามวิสัด์ุ

1437 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว วรรณภา ปัญญาวรกจิ

1438 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว วาทินี ชา้งสนธิ์

1439 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว สุชาวดี มานะพงศ์

1440 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว สุภชา สุทธอิดุม

1441 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นางสาว สุวภัทร ปิยฉตัรพนม

1442 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ  นาย อภิชาติ บุญมาผ้ึง

1443 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย กติติ มานัส

1444 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุปรียา หงษ์ทอง

1445 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุภัสส์ ไวทยรุ่์งโรจน์

1446 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว เกษชรินทร์ ภควฒัน์กลุศิริ

1447 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย จริายทุธ ตือเจริญ

1448 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว จฬุาลักษณ์ หอมเนียม

1449 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนิดาภา อานสันเทียะ

1450 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ชวนากร กจิเจริญปัญญา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1451 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ชวลัวทิย์ รอดเพ็ชร

1452 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชชัฎาภรณ์ เกดิเพียร

1453 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญัญานุช ธนโชติดนัย

1454 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐานิต เฟื่องส ารวจ

1455 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิตาภา ตันศิริ

1456 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ณดล พละกลุ

1457 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัชชานันท์ ขนุเศษ

1458 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐชญา ชมุศรี

1459 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณิสา นิจชนิ

1460 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐนิชา ถนอมทรัพย์

1461 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐิมา โกศล

1462 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชา ผดุงวรศาสตร์

1463 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ดิษยรินทร์ วรรณพาหุล

1464 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ทิษฏยา บัวศิริ

1465 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกฤต จารุชวลิต

1466 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ แกว้อุ่น

1467 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธมลวรรณ หนูชู

1468 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธดิาภรณ์ ทิมโพธิ์

1469 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธรีดา พิรัตน์

1470 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ธรีภัทร์ ส าราญสุข

1471 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย นพรุจ กาญจนาภา

1472 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัทร สุวรรณรัตน์

1473 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวรินทร์ ภูจอมนิล

1474 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปราณปริยา สาระทา

1475 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ปวริศ พัฒนกนก

1476 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวริศา ทองชาติ

1477 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ปวร์ี งามมงคลวงศ์

1478 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปัณณธร สีลุน

1479 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปาลีรัตน์ ก าเนิดชาติ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1480 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิติสิริ แจม่ใสดี

1481 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว เปรมณิชา บุญน้อม

1482 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย พลกมล แจวเจริญ

1483 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พลอยไพลิน คณิตเศรษฐ์

1484 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชยา ทิพยศิ์ริ

1485 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์นารา เกษแกว้

1486 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พีรยา ชงัพูลสวสัด์ิ

1487 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย พีระณัฐ จติต์เจริญ

1488 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภวรัญชน์ วงษา

1489 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรธร คัมภิรา

1490 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรียา เขยีวรัตน์

1491 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัสวลัย์ วสุนธราวฒัน์

1492 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว มซืิอซึ อวิาโมโตะ

1493 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว รักษ์ธดิา ประอกีลู

1494 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ศิราวธุ ประยรูทอง

1495 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นาย ศิวกร องคะริยะพงษ์

1496 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุดารัตน์ ศิลป์อดุม

1497 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุทินา จองรุจธิรรม

1498 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุวภัทร ศรีน้ ารอบ

1499 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว อนัน่า โอะโนะ

1500 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาญีปุ่่นธรุกจิ (ภาคพิเศษ) นางสาว อาทิตยา รุ่งแดง

1501 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว กฤตพร คงกะพันธ์

1502 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย กานต์ ปิยารักษ์

1503 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว จริะนันท์ หนูชู

1504 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว จริาพัชร บุตรสวรรค์

1505 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว เจกติาน์ ปิ่นประเสริฐ

1506 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว เจวาลิน สีเถื่อน

1507 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ฉววีรรณ ประยรูสุข

1508 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ฑารินี ฤกษ์บุญมี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1509 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ทิวาทิพย์ วสุิทธเิวช

1510 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย ธนภพ มณีเกดิศิริ

1511 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย ธนรัฐ แซ่ล้ิม

1512 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ธนัชพร ทับทองหลาง

1513 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ธมนวรรณ จลุบุตร

1514 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย ธฤต ศิริสุมทุม

1515 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ธญัทิพย์ ศรีสินธุ์

1516 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ธนัยช์นก กองศรี

1517 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ธติิพร สมทุรดนตรี

1518 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว นภาพร ขนัตี

1519 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว เบญจวรรณ เถระวตัร์

1520 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ปรีดาภรณ์ ทีโส

1521 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ปัณฑิตา อติเปรมานนท์

1522 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว เพ็ญนภา แชม่ชอ้ย

1523 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ภัคจริา บุญยงั

1524 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย ภาสพล ชนิพงค์

1525 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ภูญดา พนาศรี

1526 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย โภคิณ วณิชพงศ์พันธุ์

1527 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย รัชกาล กองเกยีรติวานิช

1528 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว รุจริา ธนันชยั

1529 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย วรธนัย์ ลัคนานันทน์

1530 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว วศัิลยศ์ยา ประเสริฐ

1531 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว สายนที ดาวชว่ย

1532 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว สุธดิา ใจภักดี

1533 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว สุมติา อกัษร

1534 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว อธชิา แต้สุวรรณ

1535 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย อภิรัตน์ จนัทะคัด

1536 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว อรปรียา ปานอรัุง

1537 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว อริสา สาตฤกษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1538 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นาย อามนิ นิลศิลปวงศ์

1539 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาไทย  นางสาว ไอริณ เล่ห์สิงห์

1540 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว กรวกิาร์ เมอืงทิพย์

1541 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว จริาพร สุขฉมิ

1542 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ชญานิน สุทธดิส

1543 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ณกลุกานต์ วงัทะพันธ์

1544 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ณัฎฐณิชา พิมพ์รุ่ง

1545 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ณัฏฐชา อารีรักษ์

1546 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ณัฐกมล สงกอก

1547 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ณัฐชา ทวผีล

1548 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ตรรหยงมรรศ บุญมาก

1549 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นาย ทีปกร ชาญวชิติชยั

1550 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ธนพร ชา่งไม้

1551 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ธญัญาพร ดอนหงษ์ไพร

1552 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว นิยตา แสนสุมา

1553 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ประกายพร ไมท้อง

1554 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ปิยฉตัร ศรีภัทรประสิทธิ์

1555 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นาย พงศ์ดนัย จรณะ

1556 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว พาขวญั โกสินทร์

1557 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นาย พีร์ วงศ์จารุสถติย์

1558 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ภทรพรรณ อนิธแิสง

1559 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ภัทรนันท์ รัตนพันธ์

1560 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว มลัรินพ์ สุขจนิดาทอง

1561 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว วราภรณ์ เทิดทัศไนย์

1562 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว วภิาวี นิยมธรู

1563 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นาย วรีะพงศ์ ทองจนัทา

1564 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว ศุมลชนก ค าเพ็ชร์ดี

1565 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว สุนันทินี จนัทระ

1566 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว หนึ่งฤทัย ไตรสุธา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1567 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นาย องัเจ มาร์ติน

1568 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นางสาว อารียา ทองมาก

1569 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาฝร่ังเศส  นาย อทิธเิดช เขยีวมณี

1570 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  นางสาว ชื่นชติ ชติพยคัฆ์

1571 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  นางสาว พณิชา เปรมพงศ์พันธ์

1572 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  นาย สินไทย จนัทร์วฒันรุ่ง

1573 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  นางสาว สุขมุาล กระแสสินธุ์

1574 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  นาย หริรักษ์ บุญตันจนิ

1575 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  นางสาว เอริตา บรรหาร

1576 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาเยอรมนั  นางสาว ไอริน มลูเลอร์

1577 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กฤตพร จติติพลังศรี

1578 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กญัญาภัก ศรีสวา่ง

1579 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว จฑุามาศ ครุฑธา

1580 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชญาน์นันท์ วไิลรัตน์

1581 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชญัญา ภารชาตรี

1582 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชาลิสา พรมบุตร

1583 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ญาดา กอ่แกว้

1584 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ตรีรัก อดุมพร

1585 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ธนกฤต บัญชาพันธกลุ

1586 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธนพรรณ คานมะโน

1587 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธมลวรรณ สร้อยจนัทึก

1588 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ธชัพล ภูมยิา

1589 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย นครินทร์ อศิรางกรู ณ อยธุยา

1590 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว นริศรา รุจฉิาย

1591 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว นริสา ชมภูนุช

1592 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว นัญรัลฬ์ อ านวยพรศรี

1593 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว บุญสิตา น้อยจาด

1594 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย บูรพา โยชาลี

1595 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ประวนัวทิย์ เรืองระวนีุกจิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1596 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ปุณยวร์ี สิทธจิริะโชติ

1597 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว เพชรลดา นครค าสิงห์

1598 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัทราพร ชไูสว

1599 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ภูวเดช ผาสุขหัส

1600 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วฤณพร จติต์บุญ

1601 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วมิาดา จนัทรเกษม

1602 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วยิะดา เพ็งแจม่

1603 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย วรีภัทร ลักษมกีารค้า

1604 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ศศกรณ์ พันธเ์รืองวงศ์

1605 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ศิรวร์ี หรรษาพันธุ์

1606 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย สมบัติ แซ่โซ่ง

1607 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย สหพันธ์ วอ่งวศิน

1608 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สุธดิา ปะติตัง

1609 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สุพิชฌาย์ กลัยาชยันุวตัร

1610 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สุวชิญา จติตรีพรต

1611 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อชริญา อทิธนิันทวนั

1612 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กชกร ไชยมา

1613 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กชวรรณ ลัคณาสุวรรณ

1614 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลชนก แดงขนัธ์

1615 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลพรรณ กมลภากรณ์

1616 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลพรรณ บุญมาศ

1617 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย กฤษฏ์ ใบเงิน

1618 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย กษิดิศ กายข าสิทธกิลุ

1619 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กษิรา มหาวนากลู

1620 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย กนัต์ กอ้งเกยีรติพานิช

1621 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กลัยรัตน์ เสาแบน

1622 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กานต์ธรีา สมรูป

1623 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย กติติทัต สุระสังวาลย์

1624 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุธดิา พระชนะสงคราม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1625 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุปริยา ต๋ันค า

1626 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว เขมกิา บุญพันธ์

1627 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย จอห์นนาธาน เบลล์

1628 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย จริทีปต์ อรุณรุ่งกชกร

1629 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว จริอนันต์พร กรมสุริยศักด์ิ

1630 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย จริายุ ธรีะจารุวรรณ

1631 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนมณ์กานต์ กองแกว้

1632 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนาพร โสมศีรี

1633 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชอ่ผกา ตัณฑพฤกษ์ผล

1634 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ชาญวทิย์ คุรุวชัรพงศ์

1635 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณิศา วทิยเวทานนท์

1636 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ญานิศา ศรีคลหนู

1637 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ฐานิสร วปิทุม

1638 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณตะวนั ดนตรี

1639 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ณพชรพล โกแมนพิชยั

1640 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐชนน บุตสุริย์

1641 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐชา ธามณี

1642 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา สินธวานุวฒัน์

1643 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐวตัร สิทธชิยั

1644 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย เตชนิท์ พูลแกว้

1645 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย แทนไท กฤตยานวชั

1646 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัชชา กนัสุธา

1647 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธรรมพร เริงโกมทุ

1648 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ธญัวฒิุ ทิมฤกษ์

1649 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธารแพร วธุรา

1650 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นภาเพชร สวนปาน

1651 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นภามณี อาเกบ็

1652 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย นฤเดช พันธไ์มง้าม

1653 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นวพร จนัทรวงศ์ไพศาล
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1654 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นันทิพร ศรีคุณหล่ิว

1655 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นาดา พูลพอกสิน

1656 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นุศิณี ศรนิล

1657 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวติรา เอี่ยมปรีดา

1658 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปาณิศรา พรหมจรรย์

1659 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรณ์นภัทร ไพเราะ

1660 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรนภา เตชะจารุพันธ์

1661 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรีมภัทร์ ค าพา

1662 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชริญา แหวนแกว้

1663 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัณณิตา ตาแสง

1664 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัณณิตา ธนะสนธิ์

1665 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิฌนันท์ วณิชยาไพสิฐ

1666 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ลภัส ชมุสุวรรณ์

1667 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ฬภัส พัฒนา

1668 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พีรดา อึ้งเจริญทรัพย์

1669 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวา เกษแกว้

1670 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวา นิคมภักด์ิ

1671 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรไหม งามล้วน

1672 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัสสุตา ไพบูลยธ์นกจิ

1673 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ภากร จนิาภิรมย์

1674 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภาสินี อน้ประเสริฐ

1675 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ภูริวจัน์ ศิริธญัวรรธน์

1676 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว มกุตาภา จนัทร์แสง

1677 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ยทุธาดา บุญรวม

1678 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว เยาวมาลย์ กาญจนภักด์ิ

1679 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว รัตนา สายสืบสวสัด์ิ

1680 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว วชริาภรณ์ ออ่นจนัทร์

1681 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย วทัญญู อนิทรพันธุ์

1682 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย วรกนัต์ เทพาค า
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1683 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรัญญา มะโนเนียง

1684 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว วลิาสินี นพพรชยั

1685 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิชา สัทธาพงศ์

1686 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรประภา ปัญโญ

1687 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรภัสสร วชิชเุดชา

1688 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภานัน มศีรี

1689 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภาพิชญ์ นันทวรรณ

1690 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภิสรา กะสิกลู

1691 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภิสรา ก าลังเอก

1692 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย สิรดนัย ออ่นศรี

1693 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริภัทร มากศิลป์

1694 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภาภัค เอกรักดนตรี

1695 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย สุรธชั ปิตกานันท์

1696 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุรัศญา สุขเกษม

1697 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว อชริญา องิคนันทสิทธิ์

1698 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว อริสรา สุนทรการวโิรจน์

1699 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว อาภากร แกน่สุวรรณ

1700 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว เอเชยี สุขขาวพงศ์

1701 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว เอื้อมพร ชา่งเขยีน

1702 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีไทย นางสาว จริดา จริมหาสุวรรณ

1703 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีไทย นางสาว นรานาถ บูรณะเวช

1704 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีไทย นางสาว พิสุทธิ์กมล สุขพันธุ์

1705 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีไทย นางสาว อนัญพร ศรีเสถยีร

1706 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีไทย นาย เอกสิทธิ์ จริสถติพาณิชย์

1707 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว คานวาล ราชดิ

1708 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย จตุรวทิย์ เสนาะล้ า

1709 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย ชยับุตร สราญสิริบริรักษ์

1710 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย ชยัวฒัน์ หัสสุวรรณ

1711 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย ธนวฒัน์ ส าราญล้ า
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1712 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว ธญัชนก ทองค า

1713 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว ปาลิกา สุร าไพ

1714 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว ปุญญิศา แสนเพ็ญ

1715 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว พลอยไพลิน อนิทบุตร

1716 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว ภาวณีิย์ โรจนพงษ์พร

1717 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว เมธาวี สังขย์ิ้มพันธ์

1718 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย รชฏ จติรสัมฤทธิ์ผล

1719 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว รสกร สีแกว้

1720 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย วจิกัษณ์ ธาราสุข

1721 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย เวชพิสิฐ ศิริอารีรัตน์

1722 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย ศุภกฤต บัวรุ่ง

1723 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว สราวลี ภู่ผาสุก

1724 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว สุชานันท์ ดวงสุวรรณ

1725 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นาย สุวจิกัขณ์ ประสมพงค์

1726 บางเขน คณะมนุษยศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาวรรณคดี วชิาเอกวรรณคดีองักฤษ นางสาว อรอร จนัศร

1727 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว กนกพร สุขแจม่

1728 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว กมลรัตน์ คงแกว้

1729 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว กมลรัตน์ ชแูกว้

1730 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กรวชิญ์ พามา

1731 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กฤต เชื้อนุ่น

1732 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กฤตภาส ขวญัคง

1733 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กฤติพงศ์ ธรรมโรจน์

1734 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กฤษณพล เชยีรสระน้อย

1735 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กฤษณะพงษ์ บุญหลง

1736 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กฤษดา ศรีสายหยดุ

1737 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กฤษติณ เสือดาว

1738 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กษิดิศ ทุ่มเกตุ

1739 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว กลัยากร ดอกพวง

1740 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย กติติพัฒน์ ครุทพันธ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1741 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว เกษมณี ไชยวงค์

1742 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ขวญัจติร์ สมเจดีย์

1743 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว เขมาพร โภชนาทาน

1744 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย คเชนทร์ หมว่ยนอก

1745 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย คริษฐ์ เรือนค า

1746 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว จารุวรรณ เฉลยอาสน์

1747 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว จดิาภา เส็งแสงทอง

1748 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว จรัิชญา แดนสลัด

1749 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย จริายุ มณีออ่น

1750 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว จริาวรรณ พิเชฐวรีชยั

1751 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว จรีวรรณ งามสง่า

1752 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว เจนจริา สิงขรชยัรัตน์

1753 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ชญาพร ค ารังษี

1754 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ชฎาภา ค ามา

1755 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ชณิจตา ไกรรักษ์

1756 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ชลธชิา หลักค าพันธ์

1757 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ชชัฎาภรณ์ งามมี

1758 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ชาติชาย อมัพุช

1759 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ชานน เผ่าน้อย

1760 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ชนิพัฒน์ เพ็งเล้ียง

1761 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ชติุกาญจน์ สิงหรัตนพันธุ์

1762 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ชติุพนธ์ พลเยี่ยม

1763 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ญมนภัทร สุวรรณรัตน์

1764 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ญาณภัทร ศรีรักษ์

1765 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ญาณิศา กาญจนลักษณ์

1766 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ญาณิศา แซ่ล้ี

1767 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ญาดา คือพันธดุ์ง

1768 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ฐานิดา รัตนพันธ์

1769 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ฐิติพร ถริวศิน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1770 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ณภัทร วตัโต

1771 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ณัฎฐธดิา อนิทอง

1772 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ณัฐชานนท์ ใจเรือน

1773 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ณัฐญพล ประพัฒน์เจริญ

1774 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ณัฐพล ไพถาวร

1775 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ณัฐรัตน์ แกว้แต้ม

1776 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ดลภา เขาวงกต

1777 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ตรีณัฐ ค าภูษา

1778 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ตรีรัตน์ จงศิริ

1779 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ถงึฝัน ศรีจ าเริญ

1780 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ทักษ์ดนัย ปานวเิชยีร

1781 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ทิชาพรรณ กระบวนศรี

1782 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ธนัชพร น้อยวงศ์

1783 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ธฤติธร์ี อนิต์ธะวชิยั

1784 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ธญัญารัตน์ ยาริตะ

1785 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ธนัยช์นก แซ่จาง

1786 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ธรีดา จริตงาม

1787 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ธรีภัทร์ ชรินทร์

1788 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย นครินทร์ ศรีเพชร

1789 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว นงนภัส สุขเกษม

1790 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว นภัส ทองใบบน

1791 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว นรินดา กาสุรงค์

1792 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว นันท์ชพร รัศมทีอง

1793 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว นันท์พนิตา พวงทองทิพย์ สัมภวะผล

1794 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย นานนท์ มณีจนัทร์

1795 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย นิติพัฒน์ ธนภิวฒัน์โภคิน

1796 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว นิภาพรรณ แซ่ลินวงค์

1797 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย บวรภัค โผพ่วงพันธ์

1798 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย บุญมี รอดเมอืง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1799 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว เบ็ญจวรรณ จารุนัย

1800 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปฏิพัทธ์ เอื้อกิ่งเพชร

1801 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปฐพี เขตสูงเนิน

1802 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปริเขตต์ ชนะราวี

1803 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปรีดี หอยบาง

1804 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ปรียาภรณ์ ธรรมสุทธิ์

1805 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ปวรรณรัตน์ บุญมมีาก

1806 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปวริศร์ แซ่โค้ว

1807 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปัญจพล กางเกต

1808 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ปัณฑารีย์ เพชรโชติ

1809 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ปิยะฉตัร บุญตา

1810 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปิยะพงษ์ ลาโพ

1811 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปุญญพัฒน์ ไทยพิบูลย์

1812 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ปุญญพัฒน์ มสิุทธิ์มณี

1813 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย พงศภรณ์ ภู่เงิน

1814 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว พรสวรรค์ มาแขก

1815 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย พลวรรธน์ คุ้มศิริ

1816 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว พลอยชมพู หมื่นภักดี

1817 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว พัชรพร ปกคลุม

1818 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว พัทธวรรณ เคหะเจริญ

1819 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว พิชญา จนัทร์เขยีว

1820 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว พิมพร สีดา

1821 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว เพชรรัตน์ ภูมโิยชน์

1822 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว แพรพิไล ยอดรักษ์

1823 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ฟ้ารุ่ง บุญพยอม

1824 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ภคณัฐ ยทุธเกง่

1825 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ภัครพล อบุลดี

1826 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ภัทรดา คงปรีชา

1827 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ภาณุพงศ์ สะอาดโอษฐ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1828 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย มงคล แจม่กระจา่ง

1829 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย มณฑวรรษ วรรณวงศ์

1830 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ยศพล สุนันทา

1831 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย รัฐนันท์ หนูฉง้

1832 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว วรกานต์ มโีต

1833 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย วรากร เพชรโยธนิ

1834 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว วริยา ขนัสัมฤทธิ์

1835 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว วฤณดา โส๊ะเหลาะ

1836 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว วชิยา รุ่งเจริญโรจน์

1837 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว วไิลลักษณ์ มงคลธรีะสกลุ

1838 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว วรียา หมดัเจริญ

1839 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย วรีวชิญ์ จรูญรุ่ง

1840 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ศตพร เยี่ยมเวช

1841 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ศรัณญา นิลนารถ

1842 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ศศิศ อรุณสกลุ

1843 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ศิริลักษณ์ ชแูต่ง

1844 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ศิริลักษณ์ ออ่นพั้ว

1845 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย ศุภชยั ไชยมดุ

1846 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว ศุภิสรา วาสสี

1847 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว สรัลพร เกรงขาม

1848 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว สวติตา สืบศรี

1849 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย สิรวชิญ์ แหวนเพ็ชร์

1850 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย สุทธภิัทร พานสัมฤทธิ์

1851 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว สุนันทา ชากลาง

1852 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว สุพิชญาภรณ์ สมทอง

1853 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว สุภัสสร พลต้ือ

1854 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว สุภัสสรา อ่ าชื่น

1855 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย สุรนาจ เครือวาท

1856 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว สุรภา เพชรลานน์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1857 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อชริญาณ์ ปานเกดิ

1858 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อติพร สุขรอด

1859 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อทิตยา โพธิ์รมย์

1860 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อมติา จ าปา

1861 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อรวรรณ นาทอง

1862 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นาย อลงกรณ์ พื้นขนุทด

1863 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อสัมา ศรีสงคราม

1864 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อสัมา เอกวชัร์นิธกิลุ

1865 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อาริยา เนตรน้อย

1866 บางเขน คณะวนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวนศาสตร์  นางสาว อนิทิราพร ละหา

1867 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว เกศิณี รัตนศิธร

1868 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นาย เกยีรติวงศ์ จ าปาบุรี

1869 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นาย เจษฎาภรณ์ เชี่ยวชาญ

1870 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นาย ชยัสิทธิ์ แสงรัตน์

1871 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว ณัฐกานต์ คงสุข

1872 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว ดลนภา ทรงเยน็

1873 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นาย ธนภูมิ แซ่ล้ิม

1874 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว ธดิาวดล ครูอน้

1875 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นาย นทีพัฒน์ กติิพันธ์

1876 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นาย ปิญชานวรรธน์ สุจริตภวตัสกลุ

1877 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว ปิยนันท์ สิมราช

1878 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว พัชราภรณ์ สุขสีเด่น

1879 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว วกิาญดา มณีทูลย์

1880 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นาย วรียทุธ์ ทัศนะบรรจง

1881 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว เสาวลักษณ์ ถนอมน้อย

1882 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว อมลณัฐ เพชรรักษา

1883 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์  นางสาว อารี พินสระน้อย

1884 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว กมลทิพย์ ทรพับ

1885 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว กมลพรรณ วรรณธะสุนทร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1886 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว กฤตติญา สุจนิรัตนเกษม

1887 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย กฤตวฒัถน์ สังขข์าว

1888 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว กติติวรรณ เอนกธนะสุวรรณ

1889 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย คิรากร แกว้สลับนิล

1890 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว จงกลนี วลิาทอง

1891 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว จณิณพัต ครองยทุธ

1892 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย จริพัฑฒ์ิ รัตนาจารย์

1893 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ชติุมณฑน์ หนูขาว

1894 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว โซเฟียร์ ยโูซะ

1895 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ฐิติมา ทองอนิทร์

1896 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ณัชชา แกว้มนุตรี

1897 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ณัชชา เจริญวฒันดุลย์

1898 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ดรัลพร สุขประเสริฐ

1899 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ดลพร เกษทับทิม

1900 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย ทิธานนท์ อตัวฒันา

1901 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย ธนัท ชมูาก

1902 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ธมกร ไวทยานุวตัติ

1903 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว นฎา คหาปะนะ

1904 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย ปัญญวฒัน์ มณีเรือง

1905 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ปุญญิสา หาญกจิรุ่ง

1906 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ปุณยาพร ขนัโอ

1907 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว พณิดา เหล่าทองสาร

1908 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว พัชรมณฑ์ เคียนจงัหรีด

1909 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว พิมพ์พิศา มสิุกพงศ์

1910 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย พีรยทุธ ด ามาก

1911 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว เพ็ญนภา แหลมเกาะ

1912 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว แพรววนิต สังขฤกษ์

1913 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ภัคจริา นาคูณ

1914 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ภัทราพร อทุรักษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1915 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย ภาณุเดช วนัแรก

1916 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว มนัสนันท์ วรนุช

1917 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ลัคนา สร้อยทอง

1918 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย ลัทธพล พลพันธ์

1919 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว วนิดา สุรัตน์

1920 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว วรดา จนัขนัธ์

1921 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว วรรณษา เล็กน้อย

1922 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ศศิรัช ยะสูงเนิน

1923 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว สวรส ไชยวงษ์

1924 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย สุกณัฐ์ทัต ศรีสวสัด์ิ

1925 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว สุจติรา พัฒบุญมา

1926 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว สุนิสา ไชยณรงค์

1927 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว สุภาภรณ์ รอดทับทิม

1928 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว อรธชิา โพธจิกัร์

1929 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว กชพร วงศ์ธรีโชติ

1930 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว กญัญาภัทร ภูผานิล

1931 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นาย จรัิฏฐิติ เต่าทอง

1932 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ชนันรัตน์ ยงัให้ผล

1933 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ชดิชนก แวงสันเทียะ

1934 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ญาโณทัย นรกานต์กร

1935 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ถาวรีย์ ขนัสาคร

1936 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ปลายฟ้า รัตนสิน

1937 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว ยมลภัทร บุญล้ า

1938 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว สรณ์ภัคร์นัฐ อ านักมณี

1939 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว สิริมนต์ ค าราม

1940 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว สุนิสา อาบัส

1941 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมบีูรณาการ (นานาชาติ) นางสาว โสภณัฐ ท่าขา้ม

1942 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย กฤตเมธ พินิจด่านกลาง

1943 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว กญัญารัตน์ สิงห์สนธเิดช
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1944 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว กานต์พิชชา ทองเกง๋

1945 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว เขมกิา คุ้มชนะ

1946 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย คงวฒิุ สระแกว้

1947 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว จริาพัชร ศรีระพันธ์

1948 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว จฬุาลักษณ์ ชนิณฤวงษ์สกลุ

1949 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว ชนิตา ทังสุพานิช

1950 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย ญาณภัทร อุ่นกาย

1951 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว ญาณิศา สุขหวาน

1952 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย ณัฐภัทร พิศวง

1953 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย ธนเทพ กดุสงค์

1954 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย ธนวฒัน์ ชา่งเหล็ก

1955 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย ธนากร ศึกษา

1956 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว ธญัวรัตม์ ไมส้วสัด์ิ

1957 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว นภัสสร รุ่งแจง้

1958 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว นารากร แขนงแกว้

1959 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย นิพพิชฌน์ มลูสุข

1960 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว ปาริฉตัร วรรณสูญ

1961 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว ปุญญิสา ยงพงศา

1962 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว ภัทรกนัย์ ภูก าพล

1963 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว มณัฑณี คชรินทร์

1964 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย เมธา ติมลรัมย์

1965 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว รินรดา ประสมสัตย์

1966 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว ลัดดาวลัย์ ตันฮก

1967 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย ศุภนิมติร สุทธะโส

1968 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นาย ศุภวชิญ์ ชชูื่น

1969 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว อธติิญา ทองเผือก

1970 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว องัควภิา การวงษ์

1971 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมอีตุสาหกรรม  นางสาว อนันา บัวเสียน

1972 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กชพรรณ ศิริวฒันสกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

1973 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กมลชนก นาคโชติ

1974 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กรกนก โลหะธาตุ

1975 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กญัญลักษณ์ จนัทร์ฝ้ัน

1976 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย กนัส์ สุวรรณมาลี

1977 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย คณาพจน์ ทวสุีข

1978 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย คนดี อุ่มละออ

1979 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย จอมตรัยตรึงส์ หัตถะดา

1980 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว จนิดาพร ทองกก

1981 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย จริายุ พ่วงทรัพย์

1982 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย จรีวฒัน์ หร่ิมเจริญ

1983 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว จฑุามาศ จานแกว้

1984 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ชญาดา รัตนพืช

1985 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ชญาดา อนันตพงษ์

1986 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว โชติกา สาลีทอง

1987 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ญาณิศา นกเทศ

1988 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ญาตาวี กลุมา

1989 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณัชชา วรีะบริรักษ์

1990 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณัฐณิชา เชื้อชาติ

1991 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณิชา เจมิขวญั

1992 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย ตะวนั อทุโท

1993 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย เทพพิทักษ์ ทิมสี

1994 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ธนภรณ์ มงคลตรีลักษณ์

1995 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ธมลรัตน์ ชา่งเงิน

1996 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ธนัยชนก บุญเหลือ

1997 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว น้ าฟ้า โคตรโยธา

1998 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว บุรินทณี สังขป์ระสิทธิ์

1999 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ประกายทิพย์ รัศมจีนัทร์

2000 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปวณ์ีธดิา ลือชาธนานนท์

2001 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปิ่นมณี เพ็ชรภู่
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2002 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว พิมพ์มาดา มาขมุเหล็ก

2003 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว พิยดา จนัทร์ศรี

2004 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว เพ็ญพิชชา พินิจจนัทร์

2005 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ภัทร์ธารี แมลงภู่ทอง

2006 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ภัทรวดี พานวไิล

2007 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ภัทราภรณ์ อไุรพันธุ์

2008 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว รวสิรา ไพรสิงห์

2009 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว โรสโซเฟีย มะมงิ

2010 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ศิริรัตน์ มหาวรรณ์

2011 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ศิวาพร เสาร์แดน

2012 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สิตางศ์ุ ศิริยทุธ

2013 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สิรภัทร พชรภูดินันท์

2014 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สิริยากร เทศดี

2015 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สิริสรร โพธิ์ทอง

2016 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย สืบสิทธิ์ เต็งรัง

2017 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สุชานาถ เตชะเลิศมงคล

2018 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สุพิชญา อสิริยเตชะ

2019 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว หิรัณยร์ดา อศัวจฑุานนท์

2020 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว อนงค์พร ศรีมา

2021 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย อนุภาพ ขาวส าอางค์

2022 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว กมลฉตัร วจิติรปัญญารักษ์

2023 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว กมลชนก ยิ้มอ่ า

2024 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ขนิษฐา วฒันศักด์ิ

2025 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว จฑุามาศ ข าเผือก

2026 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ชนมช์นก มาฆะวงศ์

2027 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ชนิกา สุขหอม

2028 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ชติุมา พัชรวานิชกลุ

2029 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ฐิติรัตน์ สุขสารดิษฐ

2030 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ณัชชา เจริญพักตร์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2031 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ณัฏฐนิชา หินนท์

2032 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ณัฐณิชา บุญยนืมั่น

2033 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ณัฐณิชา อนิตรา

2034 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ธนัชพร ชวีรัตน์

2035 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นาย ธราดล อตัตะวริิยะสุข

2036 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ธดิารัตน์ วงษ์ทองดี

2037 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว นภัสสร มกีล่ิน

2038 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว นรินทร์พร สุขประเสริฐ

2039 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว นิรมยั โพธิ์ศรี

2040 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว บุษบ์สตรี บุญเยี่ยม

2041 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นาย ปฏิภาณ บุษปลลิต

2042 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ปัณนรัตน์ จวิะวทิูรกจิ

2043 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ปาลิตา กล่ินมาลัย

2044 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ปูชติา ไชยโกฏิ

2045 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นาย พิริยากร พุ่มเรือง

2046 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นาย พีรพัฒน์ กะการดี

2047 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว แพรพิไล ขวญัทอง

2048 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว แพรวไพลิน ศักด์ิพิพัฒน์

2049 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว แพรววณิช ภู่เจริญยศ

2050 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ภา เชื้อชาวนา

2051 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว มนัชยา สุ่มมาตย์

2052 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว มนีญาดา ใจเมอืงมา

2053 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว ลลิล เดชรักษา

2054 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว วนัชพร ชาติพราหมณ์

2055 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว วรรษธนมน ทองบุตร

2056 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว วริษฐา จนัทร์โท

2057 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นาย วชิญ์พล เยี่ยมแลงามกลู

2058 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว สุภัสสร สุรียพ์งษ์

2059 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว สุภาภรณ์ ด ารงกจิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2060 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว อชริญา ใยเพ็ชร

2061 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีเคม ี นางสาว อสิรีย์ รุ่งรดิศเดชานนท์

2062 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว กฤตินี แซ่หวง

2063 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นาย จติกร สาบุตร

2064 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ชามาวร์ี สวา่งไพร

2065 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว โชติกา นวนวลัิย

2066 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นาย ฐิติกร แท่นทอง

2067 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ณัฐชนน สวนมะลิ

2068 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ณัฐมน กิ้มสวสัด์ิ

2069 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ณัฐริกา บุญราศรี

2070 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ณัฐวฒัน์ ศรีประเสริฐ

2071 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ดลนภา ลิมปิจ านงค์

2072 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นาย ธนิก อศัยเผ่า

2073 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ธญัชนก งามศิลป์

2074 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ธารีรัตน์ สิริเวชโยธนิ

2075 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นาย นนทพัทธ์ ผลใหญ่

2076 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว นพมาศ สุขอิ่ม

2077 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว นิชาภา อึ๊งเจริญ

2078 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว เบญญทิพย์ จติชาญวชิยั

2079 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว พาณิภัค ค าวฒันา

2080 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว พิชชากร ศุภโสรต

2081 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว พิชามญชุ์ นิลเอก

2082 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว พิมนภัส สิงห์ลา

2083 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นาย ภูมภิัทร นามศิริพงศ์พันธุ์

2084 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นาย เมธาสิทธิ์ ตรีรณภูมิ

2085 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว วริศรา วงศ์ซ้ิม

2086 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นาย วชัรพล ตะเภาพงษ์

2087 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ศุภกานต์ เพ็ชรรัก

2088 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว ศุภณัฏฐา อตุตะระนาค

Page 72 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2089 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว สัณห์สมน เพ็ชรเอม

2090 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว สุภิญญา สามารถ

2091 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา  นางสาว อริสา นาคทอง

2092 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว กนกวรรณ นพพันธ์

2093 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว กนกวรรณ โอสถานนท์

2094 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว กลัยศ์รุตา ด่านรัตนกลุ

2095 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว กลัยสุ์ดา หมั่นตลุง

2096 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นาย กติติธชั ภวภูวดล

2097 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว เขมสิรา เหล่าเขตกจิ

2098 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นาย คฑาวธุ แกว้วเิศษ

2099 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว จดิาภา เฉลยพจน์

2100 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว ชนิดาภา มั่นก าเนิด

2101 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว ณัฐณิชา แจม่ศรี

2102 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นาย ณัฐพล กดุวงค์แกว้

2103 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว ธญิาดา ไพรศร

2104 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นาย นันทพงศ์ อนิเรือน

2105 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นาย ปรัชญา เจยีรักสุวรรณ

2106 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว ปวนัพัสตร์ ธรรมรังษี

2107 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว ปิยาพัชร กนัสิทธิ์

2108 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นาย พชร ตติบรรจงลาภ

2109 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว พรไพลิน สืบค า

2110 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว พิไลพร ศรีสมโภขน์

2111 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว แพรวพราว จอมเกาะ

2112 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว ภัณฑิลา จนัทร์ชมภู

2113 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว มนพัทธ์ เล้ียงพันธ์

2114 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว ลลิตภัทร ศรีพังยาง

2115 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว วรนุช หมาดหลู

2116 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว วรินญา พหลทัพ

2117 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว วชัราภรณ์ ฟูกฟัก
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2118 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว วรีดา อมรภคนันท์

2119 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว โศจรัิตน์ แสนสุพันธุ์

2120 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว สุกฤตา พิรยะไพบูลยว์ทิย์

2121 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาชวีวทิยา วชิาเอกสัตววทิยา นางสาว สุภาศิณี อนิทรชยั

2122 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย กานต์ดนัย แดงเรือง

2123 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว กติต์ิรวี กอปัญญาพิพัฒน์

2124 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว จฑุามาศ ตุละพงษ์

2125 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว ชาลิสา ปิ่นสุภา

2126 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย ชนิวตัร ผุดผ่อง

2127 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย ซัยนุดดีน วานิมาตุลลอฮ์

2128 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว นนทิชา นะทิพันธ์

2129 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว นันทกานต์ วงศ์เครือ

2130 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว ปุณยาภา ทองกอ้น

2131 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย พนภูมิ แกว้เหลือง

2132 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว พรกนก เงินเกดิ

2133 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว พิชฌายภ์า เกยีรติไทยพิพัฒน์

2134 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว พิมพ์อร หาดปิ่นขจรจารุ

2135 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย พีร์ศเดช ธรุะตา

2136 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย รวนิทร์ พลสระคู

2137 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย วสุธร ผลเกดิ

2138 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว วริิศมาหรา ทวคูีณ

2139 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว ศรุตา เดชแสงศรี

2140 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย ศักรินทร์ กล่ินกล่ัน

2141 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย สรฉตัร มั่นเศรษฐวทิย์

2142 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นาย สิริเชษฐ์ ชไูกรพินิจ

2143 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว สุคนธท์ิพย์ ค าบูชา

2144 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว สุธาทิพย์ เส็งหลวง

2145 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว สุภาภรณ์ แสนศรีแกว้

2146 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว อทิตยารัตน์ ใจยา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2147 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว อรนิภา เรียงวไิลกลุ

2148 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว อลัฟา บุญยนื

2149 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษศาสตร์  นางสาว อศิุมา ดีชู

2150 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว กชพร เกษรบุษบา

2151 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว กมลทิพย์ วงศ์ประดิพัทธ์

2152 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว กานต์ณภัทร แกว้น้อย

2153 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว กานต์พิชชา เอี่ยมสุวรรณ

2154 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว กติต์ิรวี ภูวฐิติเลิศสกลุ

2155 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ชลธชิา ทองอึ้ง

2156 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย ชวศิ เทศหร่ิง

2157 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ชฌัชา ลายกนิร

2158 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว โชติกา จนัทร์เลิศ

2159 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย ณพวทิย์ อนิคง

2160 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ณหรรษวรรณ์ สามตัถยิดีกลุ

2161 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ณัชชา อิ่มใจ

2162 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ณัฏฐณิชา จ าเริญวยั

2163 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย ณัฐชนน ทววีฒัน์

2164 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ณัฐนิชา แซ่โค้ว

2165 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ณัฐริษา ประกอบผล

2166 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย ธนวนิท์ มณีเนียม

2167 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ธญัวรัตม์ บัญญัติ

2168 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย ธรีดนย์ สีหงษ์สอน

2169 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว นณิฐชญาณ์ อตุรี

2170 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว นันทิกานต์ เงินโรจน์ประดิษฐ

2171 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย นิธศิ ชานุวตัร

2172 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ปวชิญาดา ศิริคุณ

2173 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ปวณีา น้อยเวช

2174 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว เปรมสินี วทิยาวรภูมิ

2175 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย พงศภัค ภิญโญยิ่ง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2176 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว พรธรีา วงษ์พิทักษ์

2177 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว พรรณปพร นาคสุวรรณ

2178 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว พรรณวดี น้ าชุ่ม

2179 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว พิมพ์วลี คล้ายกระโทก

2180 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว มนัญชยา โกนกระโทก

2181 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว รุจริา วงัคะฮาต

2182 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว วรรณิษา ค ามา

2183 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว วรฤทัย แสวงสุข

2184 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว วมิลสิริ ประวงั

2185 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย วรีภัทร ร่มโพธิ์

2186 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ศรีพัชร์ ศรีอาภรณ์

2187 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว ศุภาวร์ี เชดิฉาย

2188 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว สมฤทัย ประทุมทิพย์

2189 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว สมติา ปริตตะพงศาชยั

2190 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย สิรวชิญ์ สุขหน้าไม้

2191 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว สุกญัญา โลตุรัตน์

2192 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว สุพรรณษา สมศรีแกว้

2193 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว สุภนิดา ปักกาเวสา

2194 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว สุภัควดี เขยีวสัมฤทธิ์

2195 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว สุรินธร วาปี

2196 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว อธกิญัญ์ภัค อปุทุม

2197 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นางสาว อาภัสรา บุญทวี

2198 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย เอกบดินทร์ เกดิแกว้

2199 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพันธศุาสตร์  นาย เอกสกลุ ทองจรัส

2200 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย กฤษณธร ปัญญาค า

2201 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย กองภัทร วงษ์อนิตา

2202 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย กษัมนณัฏฐ์ เจริญสุข

2203 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว กลุภัสสรณ์ วราพงศ์นิธกิร

2204 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว เกษกนก เจริญวงษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2205 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย คิดดี วนสุนทร

2206 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย คุณากร สันติธริวฒัน์

2207 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว จรัิญญารัตน์ ศรีสุวอ

2208 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย จรัิฏฐ์ ไชยฤทธิ์

2209 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ชญธร คูหา

2210 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ชาญชยั นาคหิรัญ

2211 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ณัฏฐ์ สร้อยสิรีสุข

2212 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ณัฐพล มพีจน์เพราะ

2213 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ณัฐวฒิุ เพ็ชรแวว

2214 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ธนทัต ชวีรัตนสกลุ

2215 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว ธนพร ประจนัตเสน

2216 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ธนวฒัน์ วาระสิทธิ์

2217 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว ธนัญธร เพี้ยนภักตร์

2218 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ธนาชยั นรินทร์

2219 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ธรีภัทร พูดขนุทด

2220 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย นภดล พรธรรมคุณ

2221 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย นาวากา ตัณติธนาวรัิตน์

2222 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย นิธศิ คุณาบุตร

2223 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย บัณฑิต จนัทร์เกษ

2224 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย บัณฑิตย์ บุญชม

2225 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย บารมี ปราการยานนท์

2226 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย บูรณะพงษ์ ทะยปุัน

2227 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว พัชรพร แดงด้วง

2228 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว พิณพร สมสุข

2229 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ฟ้าแจง้ ถมทอง

2230 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว ลักษิกา เคนเหล่ือม

2231 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย วชัรพล สมจติร

2232 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว ศศิกานต์ แกว้จลุศรี

2233 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ศิขรินทร์ ศิริโก
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2234 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว ศิญามนิทร์ ลุมวสัิย

2235 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย ศิไวภพ แพงขะ

2236 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว สุชาฎา สรสิทธิ์

2237 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย สุวจิกัขณ์ พระพรหม

2238 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว เสาวลักษณ์ จนัทะไพร

2239 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว อภิชญา อยัสุวรรณ

2240 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว อภิสรา ดวงบ้านเซ่า

2241 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย กานต์ กอ้งเกยีรตินที

2242 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย กติติพัทธ์ นินทรัพย์

2243 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย เกรียงไกร สีทอง

2244 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว จติรลดา โยธนิทะ

2245 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว จนิดามณี ศรีหะรัญ

2246 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย จริภัทร โควนิทวงศ์

2247 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย เจษฎากร วจิติราการลิขติ

2248 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ชนัตนันท์ คงสุขวฒันากลู

2249 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ญาดา รัตนวราหะ

2250 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ณภัทร สรวลเสน่ห์

2251 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ณัฐพงษ์ เลปนะสุวรรณ

2252 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว นริศรา ยศเครือ

2253 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ปาณิสรา ภู่สี

2254 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย พรภวษิย์ ชวลิตนิติธรรม

2255 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย พศวตั จดูคง

2256 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย พาวนิ บุญกอ่สร้าง

2257 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว พิมพ์มาดา ปานงาม

2258 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว เพรียงขวญั ฉตัรชฎานุกลู

2259 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ภาพตะวนั สุขมุ

2260 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ยกูะ คาวาอิ

2261 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว วรพา จนัทร์กลาง

2262 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย วทิยากร จนัโยธี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2263 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว วมิดุากร กจิเตชะพานิช

2264 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว อภิญญา บุณยกดิา

2265 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย กฤช วงศ์วรรณดี

2266 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย กวนิท์ สินธพสิริพร

2267 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย คณิศร ศรีสวา่ง

2268 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ชญานนท์ คลังอาวธุ

2269 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนกานต์ ปัตตะพงศ์

2270 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ชยัธชั ฉตัรานุกลู

2271 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ชานนท์ คชารัตน์

2272 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ชติุพงษ์ ไตรยะสิทธิ์

2273 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ไชยภัทร ศรีอ าไพ

2274 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐชยา มะนุ่น

2275 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐดนัย เอกสันติ

2276 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐพัชร หิรัญยะนันท์

2277 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ตรีธวฒัน์ โชคกลูธวฒัน์

2278 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ทักษิณ อมรศรีสุข

2279 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกร เกดิสวสัด์ิ

2280 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนโชติ งามคณะ

2281 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนธสั สุวรรณ์

2282 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนภูมิ ไชยเสนา

2283 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ โพธเิดช

2284 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธภัทร จริเมธารัตน์

2285 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธชัชยั นิงสานนท์

2286 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัชนก หอมหวล

2287 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธาวนิ ดีเป็นธรรม

2288 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธษิณ์ชญา สุขเจริญ

2289 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย นพปฎล ล่ิมศิลา

2290 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นลินี ศรีหา

2291 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปฐมพร จวิะอนันต์กลุ

Page 79 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2292 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปณิธาน จ าปาหอม

2293 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปรเมษฐ์ พิสัยวรกลุ

2294 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ประกาศิต ใจหาร

2295 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปริยวศิว์ เตชะกฤตเมธธี ารง

2296 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปริยานุช มั่งค่ัง

2297 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปัญจวชิญ์ โอฬารปิติพันธ์

2298 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปัณณธร โพธิ์เงิน

2299 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปัทมาพร กรุณา

2300 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปาณชลิตา จริภัทรวณิช

2301 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปิ่นปวฒัน์ ล้ิมสุวฒัน์

2302 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปิยะ กองศรี

2303 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปุญญิศา ธญัญพงษ์

2304 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปุณณวชิ ดรรชนีกลุ

2305 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย พจนินท์ วชริวทิยากลุ

2306 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย พศวตั ค าภีระ

2307 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัทธนันท์ เอกสกลุไพบูลย์

2308 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชญ์ชนก คงสมปรีด์ิ

2309 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภัควฒัน์ ปานกลาง

2310 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัฎฎารินธ์ ไฝ่ทอง

2311 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภาณุชญา สมธิานนท์

2312 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภาณุวชิญ์ สังขธ์ปู

2313 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภูเบศ สิริเมธาวฒิุ

2314 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภูมพิัฒน์ ภักดีโต

2315 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภูริช สรรพคุณ

2316 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภูรี ล้ิมวงศ์รุจรัิตน์

2317 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย มรฑป เฮงประเสริฐ

2318 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ยศวจัน์ บวรศรีธนนนท์

2319 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย รวมพล เมน่บางผ้ึง

2320 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว รินรดา เพ็ญศิริพัฒนา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2321 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย เลิศพิพัฒน์ กาญจนเรืองโรจน์

2322 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณวลัย งามศรัทธา

2323 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย วฒันชยั เจริญจติ

2324 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ศุภกฤต ปะมาคะมา

2325 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ศุภณัฐ สร้อยเพชร

2326 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ษริกา โอภาสพิชญด ารง

2327 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย สิทธพิล เกยีรติพงศ์ไพศาล

2328 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย หฤษฎ์ สมบัติศิริ

2329 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย อควอรัตน์ ธติิวฒิุกร

2330 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย อชริะ วเิศษชยักรณ์

2331 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อโณทัย บุณยเสนา

2332 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย อติราช แกว้วเิชยีร

2333 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อภิญญา ตานะประทีปกลุ

2334 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อภิญญา ล้ิมฮวบ

2335 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย อภิสิทธิ์ ประเสริฐเวศยากร

2336 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อมลณัฐ ไศลแกว้

2337 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย อลงกรณ์ พิชติวทิยา

2338 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อาณัฏฐชา กรรภิรมย์

2339 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย อทิธกิร องึนิยม

2340 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการและเทคโนโลยพีอลิเมอร์ (นานาชาติ) นางสาว ศศิกานต์ มณีโชติ

2341 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการและเทคโนโลยพีอลิเมอร์ (นานาชาติ) นาย อริยธ์ชั ด ารงค์ผาติพงศ์

2342 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว กานต์มณี ชื่นแกว้

2343 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว กสุุมา แกว้แดงดี

2344 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นาย จกัรภัทร สร้อยศรี

2345 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ชนากานต์ สุทธรัิกษ์

2346 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ณัฐกฤตา ศรีพลนอก

2347 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ณิชา ผลการ

2348 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ณิชาพัชร์ มแีกว้แกม

2349 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ณิชารีย์ เหี่ยวเกดิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2350 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ทรรศยา ทาบุเรศ

2351 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ทรรศวรรณ แผ้วลุ่มแฝก

2352 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นาย ธนธสั บุญญานุกลู

2353 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ธนัชพร สาขี

2354 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ธนิศรา แกว้บัวสา

2355 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว นัทธท์นัน แกน่จนัทร์

2356 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ปวณีา ศิลาวล

2357 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ปิยธดิา ลีลประสิทธ

2358 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว พจนีย์ จนัทร์เจริญ

2359 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว พัชรินทร์ กล่ินอบุล

2360 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นาย พิชาพล เถาทับนุ่ม

2361 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว พิมพิศา นุ่มนวล

2362 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นาย ภัครพล ชมภูผล

2363 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ภัทราพร แสงเนตร

2364 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ภัสสร แชม่ชอ้ย

2365 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ภูสุฎา วฒันกลุ

2366 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว เมธาวี แสงจนัทร์

2367 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ลักษมณ เลิศศิลา

2368 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว วรงค์รัตน์ คิดเลิศล้ า

2369 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว วรสิริ เดชานันท์

2370 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นาย วรานนท์ ทัพวตัร์

2371 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว วภิาดา ปิยจริกาล

2372 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว สาวนิี ขนุทรง

2373 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว สิริกาญจน์ ชยัศิริ

2374 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว สุพิชญา ผากาเกตุ

2375 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว อมรรัตน์ เที่ยวแสวง

2376 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพรังสี  นางสาว ไอรดา เดชะบุญชนะ

2377 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ) นางสาว ชฎาพร ชเูมอืง

2378 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ) นางสาว ชมพูนุท อุ่นมี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2379 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ) นางสาว ปวรวรรณ เจริญสุข

2380 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพและเทคโนโลย ี(นานาชาติ) นางสาว เพชรินี ตรีบ ารุง

2381 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว จรสจนัทร์ วรีติหิรัณย์

2382 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว ชญัญานุช ร่มโพธิ์

2383 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย ณัฐวชัร โสภณธนาทอง

2384 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว ทิวาพร ชมุพล

2385 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย ธรีะพงษ์ บุญเกี๋ยงวงค์

2386 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว นงนภัส พารุ่ง

2387 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย นันทพงศ์ ชว่ยเพชร

2388 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย ปอนด์ปาพจน์ พรวนต้นไทร

2389 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย ปิยะรัตน์ โปรยรุ่งทอง

2390 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว พรรวนิท์ ทองประค า

2391 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว พลอย นิติประสงค์

2392 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว พลอยพิมณ จงตระการสมบัติ

2393 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย ภคิน นาคะเกษม

2394 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย มนัสนันท์ ปาริชยัยนต์

2395 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย มนิธาดา มธีรรม

2396 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว รตวรรณ เตชวฒันไพบูลย์

2397 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว รัญชดิา เหลืองเจริญทิพย์

2398 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว รัตติการณ์ ปรีสิทธิ์

2399 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย ลัทธพล สารปรัง

2400 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว ศิริวรรณ กระต่ายจนัทร์

2401 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย สมเกยีรติ ธรีพงศ์กลุ

2402 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย สุทธโิรจน์ ติงพิทักษ์สกลุ

2403 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว สุวมิล ชยัวชิติร

2404 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นางสาว อารีรัตน์ สังขท์อง

2405 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์นิวเคลียร์  นาย อนิทัช เอี่ยมสกลุ

2406 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว กริมประภา เกดิประกอบ

2407 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว กญัญา สมพาน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2408 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว กญัยาดา เทาสันเทียะ

2409 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย กนัตพงศ์ กจิโพธญิาณ

2410 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว กนัยสุ์ดา ทองค า

2411 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย โฆษิต เอกวริิยวณิชย์

2412 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว จริาพร ขวญัทอง

2413 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ชนิดา พูนดี

2414 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ชลิตา หนันอา้ย

2415 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ชวลัลักษณ์ พิมพ์พิสาร

2416 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย ฐปวฒั สามารถ

2417 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย ฐิติกร กณัฑเกตุ

2418 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ฐิติรัตน์ กองเงิน

2419 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ฐิติรัตน์ ลีสกลุ

2420 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ณิชนันท์ รัตนสังข์

2421 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย ธญัธรณ์ กอ้นค า

2422 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย ธนัวา ถาวรวสุิทธิ์

2423 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว นลินทิพย์ ต้องใจหิรัญ

2424 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ปณิดา จนัทร์หอม

2425 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ปัณฑารีย์ ชาญชยั

2426 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ปุริมปรัชญ์ นาคฤทธิ์

2427 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย พรยศ วงษ์ดีศรีโยธนิ

2428 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย พลวชิญ์ ธเนศวร

2429 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย พัชรภณ ทองนวล

2430 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว พิยดา ออ่นเรือง

2431 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย รามลิ ลิมะวรารัตน์

2432 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย วงศ์วรัณ สุดเสนาะ

2433 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย วชริวทิย์ น้ าเงิน

2434 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว วราทิพย์ มดือนิทร์

2435 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว ศุภสุตา แกล้วกล้า

2436 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว สรัญญา ตันธนกจิไพศาล
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2437 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว สุพรรษา แรงเขตวทิย์

2438 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว อธชิา ภัควนัต์

2439 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นางสาว อนันา ศรีทิพาธร

2440 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์พื้นพิภพ  นาย เอเชยี ชา่งสาร

2441 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย กฤศภณ ศรีลาแสง

2442 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว กานต์พิชชา ชะมา้ยกลาง

2443 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว กานต์สินี หมดิสะแหล้

2444 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว กานติมา เลิศวงศ์สกลุชยั

2445 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย กติิพัฒน์ วรารังสีโรจน์

2446 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว กติิวรินทร์ ถอืศีล

2447 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว กลุนัทธ์ พงษ์ด้วง

2448 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว จนัทร์แกว้ พวนดี

2449 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว จดิาภา วริิยะอดุมผล

2450 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว จรัิชญา ดีดศรี

2451 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย จรัิฏฐ์ ทรัพยบ์ุญมี

2452 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว จริาพร ศิริพันธ์

2453 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ชติุมนต์ แพทยสิทธรัิตน์

2454 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ญาณิศา แกว้บุญทิน

2455 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย ณัฐชนน บัวสุวรรณ

2456 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ณัฐธยาน์ ทีเจริญวารี

2457 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย ทักดนัย เยน็มั่น

2458 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย ธนธรณ์ ยี่จตุัรัส

2459 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ธนัทอร จนัทรัตน์

2460 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว นันทวดี บุญด้วง

2461 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว นัสลีน มะยนูุห์

2462 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว เบญจพร รอดงาม

2463 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว พรรษชล สอดหลวง

2464 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว พัชราภา ใยเจริญ

2465 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว พิมลนาฎ ภู่ทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2466 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย พิสิฐ จนัทร์ค า

2467 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ภคมนต์ กติติคุณสุนทร

2468 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย ภัทรพงศ์ ชนะอาภา

2469 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย เมธกรณ์ พุ่มหิรัญ

2470 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว รัชนก ศรีโอภา

2471 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ลลนา มะกรูดอนิทร์

2472 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว วรพิชชา ปัทมพิทักษ์

2473 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว วรัชยา วงศ์ละคร

2474 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว วราภรณ์ แกว้กยุ

2475 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว วริศรา มงคลวจัน์

2476 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว วาทินี ศรีลาพัฒน์

2477 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว วจิติรา ศรีฤกษ์

2478 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ศศิกานต์ ไชยพิมพ์

2479 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ศิรภัสสร เชนยะวณิช

2480 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว ศิริรัตน์ อทิธสุิริยะกลุ

2481 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว สรัลวลี สิงห์โตทอง

2482 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว สุกานดา ศุภดล

2483 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว สุนทรี ค านึง

2484 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นางสาว หาระมกิา กติิวงศ์ไพศาล

2485 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย อภิรักษ์ วนัทโภคาธรรม

2486 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ  นาย อาทิตย์ จนัทร์แกว้

2487 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐกฤตา ด ากฤษฎา

2488 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐชยา บรรดิษฐ์

2489 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนพร กรไชยา

2490 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นางสาว บุญอุ้ม เส่ียงโชคอยู่

2491 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นาย ปณิธิ ไกรตระกลู

2492 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นาย ปริยวศิว์ กองบุญ

2493 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นางสาว พชรอร ไพรสิงห์

2494 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นาย รัชนาท ผิวผ่อง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2495 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรัญญา บุตรอดุร

2496 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุณัฏฐา แสงมณี

2497 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นางสาว อนัญญา บัวศรี

2498 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นาย อนุพงศ์ พงศ์พิสิฐสันต์

2499 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถติิ (ภาคพิเศษ) นาย อายวุตั ชาวชอบ

2500 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย กนกภัค ชนิวฒันโชติ

2501 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย กรวชิญ์ ปุจฉาการ

2502 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย กฤษฎิ์ วฒันากลุชยั

2503 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย กอ้งภพ ศรีเพ็ชรดานนท์

2504 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว กญัชพร นพเกา้มแีสง

2505 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว กญัญาณัฐ ประพันธ์

2506 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว กติิญาดา ลิมเรืองรอง

2507 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย จฮีาน สองเมอืง

2508 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ชญานิน เสกธรีะ

2509 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ชญานุตม์ บ ารุงถิ่น

2510 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ชนน กลูทองค า

2511 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ชนมณี ฉวานนท์

2512 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ชนาธปิ ภู่เกล้ียง

2513 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ชาญวริทฒ์ิ เอี่ยมวงศรี

2514 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ชานน อทิธฤิกษ์มงคล

2515 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ชาลิสา ดิษบรรจง

2516 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ฐิติวชัร์ ตันชนะประดิษฐ์

2517 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ณชนก เสรีสุภัคกลุ

2518 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ณธชั ทัพถาวร

2519 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ณพชรพรรณ เชาวป์ระมวลกลุ

2520 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ณภัทร เลิศอภิรังษี

2521 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ณภัทร ทองประไพ

2522 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ณัฐกฤตา เหลืองออ่น

2523 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ณัฐนพิน โสภา

Page 87 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2524 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ณัฐพจน์ จฑูะพันธุ์

2525 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ณัฐพัชร์ รัตกจินากร

2526 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ณัฐภัทร ภักดีศุภผล

2527 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย เตชนิท์ พุทธจิติวเิศษ

2528 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ทรงภพ ดีซ่ือ

2529 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ทศธรรมรังสี รัตนเสถยีร

2530 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธนกร ล้ิมตระกลู

2531 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธนธรณ์ ทีฆรัตนมงคล

2532 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ธนพร น้อยเจริญ

2533 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ธนัชพร แกว้แหวน

2534 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ธนัญญา วรรณทอง

2535 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธนันท์รัฐ นวศุภรัตน์

2536 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธนาบูรณ์ สีนะวฒัน์

2537 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธนาสิน เหล่าจารุวงศ์

2538 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ธนัยา สุขพีจน์

2539 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธาวญิญ์ ทีรฆฐิติ

2540 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธติิพงศ์ เหรียญรักวงศ์

2541 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธติิพงศ์ เสถยีรสัมฤทธิ์

2542 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ธรีะรัตน์ ตระกลูแพทย์

2543 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย นพเดช พรหมพา

2544 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว นพธรีา นิพิธกลุ

2545 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว นภัสนันท์ มุ่งจติวศิวกร

2546 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว นภัสวรรณ อยู่สุข

2547 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว นวลพรรณ แววศรี

2548 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว นันท์นภัส ทองอนิตา

2549 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย บุญวฤทธิ์ สันติธ ารงวทิย์

2550 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว บุณยาพร เฮงสุวนิช

2551 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ปกรณ์สิทธิ์ สิทธเิวชไทย

2552 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ปณิธิ ชว่งฉ่ า
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2553 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ประกายชนก วรปุณฑริก

2554 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ปริยฉตัร พิมพ์แมน้

2555 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ปัณฑา ภิญญาวธัน์

2556 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ปัณณวชิญ์ โล่ห์เลขา

2557 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ปุญญวร์ี ทองมาลา

2558 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ปุณยนุช โพธอิ าพล

2559 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย พลวชิญ์ ธรีพันธวุฒัน์

2560 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว พิชชาพร ชวีะอสิระกลุ

2561 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว พิชชารีย์ ต่อประเสริฐกลุ

2562 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว พิชญา ยอดกลุ

2563 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย พีรณัฐ พรพิพิธ

2564 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย พีรภาส อนันทวรรณ

2565 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย พีรวชิญ์ เอี่ยมสะอาด

2566 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว เพชรทับทิม วริิยะวนิชกลู

2567 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว เพชรลดา รังษีวงศ์

2568 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ภรณ์ปภัสชญาณ์ กรเพชรรัตน์

2569 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ภัทรชนน ววิฒัน์วงศ์วนา

2570 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ภัทรานิษฐ์ นีลพุฒิพัฒน์

2571 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ภีมวศั อยู่สุข

2572 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ภูมนิทร์ เชี่ยวสมทุร

2573 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว มณัฑนา จนัทร์ศรี

2574 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย มิ่งวรัชญ์ อดุมศรี

2575 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว มรัินตี ดวงมสิุทธิ์

2576 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว เมธศิา ไมส้นธิ์

2577 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ยศสรัล ด ารงไทย

2578 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ยทุโธปกรณ์ สมค าเพชร

2579 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว รดา กติติมั่นคง

2580 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย รสัณณพ รุ่งสิริเมธากลุ

2581 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว รังสิมา นามเมอืง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2582 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย รัชพล ทองเนื้อแขง็

2583 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย รัญ นิพิฐวธันะผล

2584 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย รัฐธนินท์ เรืองวรรณสิริ

2585 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย รัฐวชิญ์ สินธนศิวฒัน์

2586 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย รุจน์สิริพล พุฒซ้อน

2587 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ลักษณ์อธปิ บัณฑิตอาภรณ์

2588 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย วชริพัฒน์ งามค าพร้อม

2589 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย วรโชติ คงสกลุ

2590 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย วรปรัชญ์ พึ่งพงษ์

2591 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย วรภพ สุขผล

2592 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย วชิญ์พล พลายงาม

2593 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว วภิาวรรณ วชริาชวีนิ

2594 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย วรีวชิญ์ เสียงหวาน

2595 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว ศิตาพร พันแสน

2596 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย ศุภกฤต โสมภีร์

2597 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย สถาปนา อาจหาญ

2598 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย สิร แยม้สระโส

2599 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว สิริกร วชิยัขทัคะ

2600 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว สุธดิา เรืองฉายศิลป์

2601 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว สุภจริา มลิ าเอยีง

2602 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย เสรีภาพ สุภาสัย

2603 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นาย อาชวนิ เนียมสุวรรณ

2604 บางเขน คณะวทิยาศาสตร์ เตรียมแพทยศาสตร์ นางสาว อนิทัช เลาหชนะกรู

2605 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย กษิด์ิเดช รัตนบ้านกรวย

2606 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย ชานุวฒัน์ สุวลักษณ์

2607 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชากร การุณรัตนกลุ

2608 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย ธรีภัทร ยอดชาญ

2609 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย บัณฑัต เหมอืนพงษ์

2610 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว บุศราภรณ์ แกน่เพ็ชร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2611 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว พัณณิตา บังคมเนตร

2612 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรพล คงมั่น

2613 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย ภาสพงศ์ จงึพิมลยานนท์

2614 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย วสุพล เฮงสุวรรณ

2615 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย วธิวทิย์ เกยีรติเฉลิมพร

2616 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว วมิาลา สิทธมิลดา

2617 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว ศตพร ไชยเตกลุ

2618 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว สุพิชกานต์ พิสิฐสิริกลุ

2619 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาการจดัการเทคโนโลยกีารบิน (ภาคพิเศษ) นาย อชรายุ ประทีป ณ ถลาง

2620 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย กรกฤช สังเวยีนวงค์

2621 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย กฤตณัฐ เจริญนุกลู

2622 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย กฤติเมธ ดีเนตร

2623 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย กฤษณะ อไุรรัมย์

2624 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย กติติพงษ์ ประมงค์

2625 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย เขมชาติ รักจรรยาบรรณ

2626 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย จรัิสย์ ชมธปู

2627 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นางสาว จริาภา เจี้ยงเต็ม

2628 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นางสาว ชนัญญา มมีซูอ

2629 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นางสาว ชาลิสา แชม่ชื่น

2630 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย ธญัเทพ อศัวบุญมี

2631 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย ธรีภัทร สุยะนันท์

2632 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย นพดล สุรศร

2633 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย นภนต์ โรจนนิล

2634 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นางสาว นันท์นภัส อภิจริานุวฒัน์

2635 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย พงศภัค เอื้อธรรมสถติย์

2636 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย พฤกษ หังสพฤกษ์

2637 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย พัฒนพันธ์ กองสถาน

2638 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นางสาว พิชามญชุ์ สุขพงษ์ไทย

2639 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย ภาณุวชิญ์ ติยะสุทธพิันธุ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2640 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย ภูบดินทร์ วงค์ยะรา

2641 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นางสาว มิ่งขวญั อนันา วสันต์รักษ์

2642 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย ลุทธ์ ลี

2643 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย วชริวชิญ์ บุญมี

2644 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย สพล เครือกาบทอง

2645 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นางสาว สิริยากร อุ่นใจ

2646 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย สุภศาสตร์ เรืองทิพย์

2647 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย สุวจิกัขณ์ จติณรงค์

2648 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย อติวฒิุ สุวรรณ

2649 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ  นาย อาชวนิ โกชาร์

2650 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) นางสาว กญัธดิา โสภณวสุ

2651 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) นาย ธนกฤต วนะภูติ

2652 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) นาย ธนพล จนัทร์มะโน

2653 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) นาย รัฐธรรมนูญ แซ่จวิ

2654 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) นางสาว สรัลพร สิตาลรัศมี

2655 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมการบินและอวกาศ (นานาชาติ) นางสาว สิริณัฎฐ์ ทรัพยท์วี

2656 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย กฤติน ชเูชดิ

2657 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย กาลวฏั งามเจตนรมย์

2658 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย คณาธปิ พันธดี์

2659 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย คุณากร พูลสุวรรณ

2660 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย จริเมธ วฒันไพบูลย์

2661 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย จลุศรี วฒันาพิเชษฐ์พงศ์

2662 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว ชยดุา วงษ์ตรีศรี

2663 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ชานน แสงสมชยัพิพัฒน์

2664 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว ฐิตารีย์ ดุลยไชย

2665 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ต่อบุญฤทธิ์ อสิระภักดีรัตน์

2666 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว ทิพานัน ชาครียรัตน์

2667 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธนกร ศิริสลุง

2668 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธนดล จ าปาเงิน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2669 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธนภัทร จ าเริญ

2670 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธนภูมิ แตงวงศ์

2671 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธญัชนก ปั้นมรีส

2672 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย นพณัช สาทิพยพ์งษ์

2673 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว นภัสสรณ์ ทองแท้

2674 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย บุรินทร์ จาริไพบูลย์

2675 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ปุณกฤษ ตระกลูเงิน

2676 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว ปุณยภา เจริญสุข

2677 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย พงศธร รักงาน

2678 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว พนิตตา ธญัญวจิติรกลุ

2679 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย พฤฒินันท์ จรัสจารุมนต์

2680 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย พลพล พัวกาหลง

2681 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย พสิษฐ์ พิศาลอคัรเลิศกลุ

2682 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย พัชรพล ธปูประสม

2683 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว พิชญา เอี่ยมกล้าหาญ

2684 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ภวตั เลิศตระกลูชยั

2685 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ภัทรพล วลิตวรางค์กรู

2686 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ภาสวชิญ์ ลอยมา

2687 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว ภิญญมาศ สังสิทธยากร

2688 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ภูวนัตถ์ เนียมหลวง

2689 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย รุษฐนพล อปูทอง

2690 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ลภัส ฉตัรจตุรภัทร

2691 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย วรพล วลัลิภากร

2692 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย วรีภัทร์ อุ่นอบ

2693 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ศักยศ์รณ์ มาลาสุทธชิยั

2694 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ศุภกฤต สงสุวงค์

2695 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ศุภกติต์ วงศ์โต

2696 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย สมพล อน้หล า

2697 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย หัสชยั เอง้ฉว้น
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2698 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย อภิภู ชเูจริญประกจิ

2699 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย อทิธเิดช นามเหลา

2700 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย อทิธวิฒัน์ ชเูชดิ

2701 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว กนกกร บุญส่งประเสริฐ

2702 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย กติติกวนิ วงค์แกว้

2703 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว จฑุาทิพย์ ธรรมวฒุา

2704 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ชญานิศ เครือยศ

2705 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ชญานิษฐ์ ศาลิคุปต

2706 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ชนิกานต์ ทวศัีกด์ิ

2707 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ญาณิกานต์ ราชโรจน์

2708 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ณธญั จตุรพฤกษ์

2709 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ณัฌฐพงษ์ พินิจขจรเดช

2710 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ดุจตะวนั มั่งมี

2711 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ทัตพล ชมุศรี

2712 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ธนกฤต อารีพิพัฒ

2713 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ธนภัทร หัสกลุไพศาล

2714 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ธนันชนัย สรรพเพทยพ์ิศาล

2715 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว นัซมยี์ เจะ๊มะ

2716 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย เนติ ยศสุนทร

2717 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว เบญญพร ธรรมพุฒิกลุ

2718 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ปฐมา กากแกว้

2719 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ปภาวชิญ์ เทียนชยั

2720 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ปราณภพ ปานจรินทร์

2721 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ปราณิสา พงษ์ไทย

2722 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย พงศกร อชุภุาพ

2723 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว พชรนันท์ ปัญญาใส

2724 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย พลพจน์ เจริญวฒันสุข

2725 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว พิชชา เส็มหมาด

2726 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย พิชานนท์ เกตุแกว้
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2727 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย พิชติ มนุีวงศ์

2728 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว พีรยากร เหลืองรุ่งทรัพย์

2729 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ภัทรลดา วทิา

2730 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ภาสกร บวรรัตนวฒิุ

2731 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ยศพนธ์ สงคราม

2732 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย วงศ์ทอง ทองดี

2733 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว วรวลัญช์ อ าไพ

2734 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว วชัรีวรรณ อภิเดชกลุ

2735 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย วชิยตุม์ เนื่องจากจอ้ย

2736 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย วชิาวธุ ง้ิวแหลม

2737 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ศุภกร ฐิติวฒันา

2738 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว ษมาวรรณ ทองมาก

2739 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย สรวชิญ์ ค ามลู

2740 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว สิปปพัสส์ ชยะกลุ

2741 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว สิราวรรณ รุ่งเรือง

2742 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย อนพัทย์ พุดศรี

2743 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว อคัรนาฏ คงพันวตัร

2744 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นางสาว องิฟ้า พรมวงั

2745 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย อนิทัช ยนืนาน

2746 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี นาย ฮูเซ็น เอี่ยมเรไร

2747 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กรองทอง บัวโทน

2748 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นาย กฤษณธร เตโชเวโรจน์

2749 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร ชยัยะยางกรู

2750 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐสุดา พงษ์วเิศษ

2751 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ตติญาดา พระจนัทร์ลา

2752 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นาย ทัศนัย หงษ์ทอง

2753 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัญภัทร ศรัณยว์ริิยะพงศ์

2754 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ปีย์ ประดิษฐ์

2755 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์นารา พนสิทธวินา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2756 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นาย พุฒิกานต์ วรัชญ์เฉลิมกลุ

2757 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ภาวณีิ กองทิพย์

2758 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว วริดา สวยัรัมย์

2759 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นาย ศรัณยู ไพบูลยภ์ิญญาเลิศ

2760 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ศรุตา เณรพงษ์

2761 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นาย สุรพงษ์ พงษ์ดี

2762 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคม ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อรุณรัตน์ กรมโพธิ์

2763 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย กฤติธี สาธติวฒิุ

2764 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย กฤษฏิ์ติทัช ดวงประทุม

2765 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย กลวชัร ทะยอมใหม่

2766 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย กอ้งภพ พืชผล

2767 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย กนัตภณ เทพโพธิ์พันธ์

2768 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย กติติศักด์ิ ศรีบุญ

2769 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว จรรยพร หน่อค าหล้า

2770 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย จกัรภัทร จนัทรปรีดา

2771 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ชนนทัศ โตปู่

2772 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ชยตุ ศรีวโิรจน์

2773 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว ชภูักด์ิ ชยัศรี

2774 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว ณัฐจริา สมรูป

2775 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ณัฐนนท์ ธญัมนัตา

2776 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ณัฐนันท์ คงสอน

2777 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ณัฐภัทร อยู่สามารถ

2778 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ณัฐวรรธน์ พิทักษ์ผล

2779 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว ทิตยา จนัทา

2780 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธนกร จติรกรเกษม

2781 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธนกร สมพรพิสุทธิ์

2782 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธนกฤต ลือพิชติ

2783 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธนกฤต ศิริสกลุ

2784 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธนทร วฒันชโนบล
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2785 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธนัตถ์ กจิจ าเริญ

2786 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธรณ์ธนัย์ ประจกัษ์ศุภกลุ

2787 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย นครินทร์ วงค์วรัิตน์

2788 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย นนท์ปวธิ นิพัทธเ์จริญ

2789 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย นบีล ต่ายหลี

2790 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย นันทปรีชา โชติมติร

2791 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย นันทวฒัน์ กล้ิงกลางดอน

2792 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว นันทิชา ลัทธศักด์ิศิริ

2793 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย บุญญฤทธิ์ นิตยสกลุ

2794 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ปรินทร โมรีศิลป์

2795 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ปานเทพ ชมุสวสัด์ิ

2796 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ภัคธร คุณารักษ์

2797 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ภัทราวธุ วชริปราการสกลุ

2798 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ภากร พ่วงพี

2799 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ภาคิน ปุระเตนนท์

2800 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ภูมรินทร์ มั่นอยู่

2801 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย รัฐนันท์ ณรงค์ฤกษ์นาวนิ

2802 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว ลภัสภัสสร โชควริิยดิษฐ์

2803 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว วรินทร ใจกล้า

2804 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย วลิ กจิวฒันานุสนธิ์

2805 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย วศิววทิ พูลเดช

2806 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย วร์ีณภัฏ เกตุเกว้

2807 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ศรัณย์ อตุชี

2808 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ศิริวรรธน์ พิมพิรัตน์

2809 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย สิขรินทร์ ลาภนิตยพันธ์

2810 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว สุทธญาณ์ เกาศล

2811 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว สุนันท์ ปรีชญางกรู

2812 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย อธวิฒัน์ พูลสวสัด์ิ

2813 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย กษิดิศ ศิริชาลีชยั
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2814 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ธรรศธรณ์ คงใหญ่

2815 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ธนัวกฤต อไุรวรรณ

2816 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย พิสิฐพงศ์ ประสานวงศ์วฒิุ

2817 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ภรัณยู บทกลอน

2818 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ภูมชิยั หมั่นเสนา

2819 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย วรรณรัตน์ เลิศสงครามชยั

2820 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย สัณหณัฐ สุทายะ

2821 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว สุปรียา จั่นเพ็ชร์

2822 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย อติรุจ ธรีเรืองสิริ

2823 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย กอ้งกดิากร เชยีงใต้

2824 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย กอ้งภพพันธ์ เชวงกลูวงศ์

2825 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย กรีดิต จตินุรักษ์

2826 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ไกรวชิญ์ จนัทร์เสง่ียม

2827 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย คุณานนท์ โอวาทสุวรรณ

2828 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว จารุตา ทองฉมิ

2829 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย จริชพี มาเยอืน

2830 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ชาญชรัส ถาวรยิ่ง

2831 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาดาย์ วงศ์วทิยาเมธากลุ

2832 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐดนย์ จลุาภัย

2833 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐมน เหนี่ยวบุบผา

2834 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชากร รัตนประทีป

2835 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิศราพร ภวพงศ์สุภัทร

2836 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ตะวนั ตัน

2837 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ธนกฤต รววีรรณากร

2838 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ธริีนทร์ ปวรินทร์พงษ์

2839 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย นนท์ปวธิ พุ่มพวง

2840 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย นัฐพัฒน์ พานุรัตน์

2841 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย นิธศิ ณัฐกจิปรีชา

2842 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย บดินทร์ สายสุวรรณ
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2843 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย บัณรัชฏ์ สมงาม

2844 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย บุญญฤทธิ์ ขออยู่กลาง

2845 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ปฏิญญา แป้นนอก

2846 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ปภินวทิย์ โสภณสุขสถติย์

2847 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย พัศวฒิุ ปินะเก

2848 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย พัสกร เรณูแยม้

2849 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย พิชชากร เกยีรติสุขสิริ

2850 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย พิริยากร เฉนิ

2851 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย พีระวฒัน์ คงบัน

2852 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ภูมริพี หวงัสุด

2853 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว มนพัทธ์ อนิทบุตร

2854 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ยงยทุธ หวงั

2855 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ยทุธนา สุขก าเนิด

2856 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย รชต ไชยวฒิุ

2857 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย รชา พนาดร

2858 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย วชริะวทิย์ สุวรรณรัตน์

2859 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว วนัสนันท์ ชยัชนะวชิชกจิ

2860 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณะระตี ลุ้งบ้าน

2861 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย วรินทร ขมุธนสาร

2862 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย วรีะภัทร แกว้ปีลา

2863 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ศกร จนัทรากลุ

2864 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ศิลา แกว้วเิชยีร

2865 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย ศุภวชิญ์ รัตนไพบูลย์

2866 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย สมปราชญ์ วนิชพิสิฐพันธ์

2867 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย สรวศิ ล้ีเจริญ

2868 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย สรัล เอกวงศ์

2869 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย สอาด ทับเคลียว

2870 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย สิทธศัิกด์ิ เกษถนอม

2871 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย โสภณธร์ี รัตนไชย
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2872 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย โสภณวชิญ์ เขยีวปั้น

2873 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย อติวชิญ์ เดชะบุญ

2874 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล (ภาคพิเศษ) นาย อภิสิทธิ์ มณีโชติ

2875 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นางสาว กฤตวรรณ วฒันสุข

2876 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย กฤติเดช พึ่งเกษม

2877 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย กฤติน เศรษฐวาณิช

2878 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย กฤษฏิ์ติณห์ กอ้งเสียง

2879 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย กอ้งกวี ฉายารัตน์

2880 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย กนัตพัฒน์ ผาผุย

2881 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย จริภัทร จนัทร์มติร

2882 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นางสาว ชญากาณฑ์ เฮงสุวรรณ

2883 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ชยัวฒิุ เตียงเกตุ

2884 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ชานันท์ สุนทราภิวฒัน์

2885 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นางสาว ชาลิษา กิ่มโสม

2886 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ซายขุ่นเมง่ ไมม่นีามสกลุ

2887 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นางสาว ญาณัจฉรา เจรจา

2888 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ตันติกร พระสันแพงสี

2889 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นางสาว ทอรุ้ง บุญแกว้

2890 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ธนกร แจม่ประเสริฐกลุ

2891 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ธนดล เทาศิริ

2892 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ธนภูมิ ศรีแกว้เขยีว

2893 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นางสาว นภสร เทวารุทธ

2894 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย นัทธพล เสริมศรัณย์

2895 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นางสาว นันทวรรณ ปรมาภูติ

2896 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย เนติธรณ์ เชาวน์วรีะโชติ

2897 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย บุระวชิญ์ เยน็จติร

2898 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ปิยวฒัน์ วริิยะโยธนิ

2899 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย พิชญนนท์ ตู้จนิดา

2900 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นางสาว พิมพ์ณดา จริโชติศุภพัชร์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2901 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย ภูรินท์ สุกาวาสน์

2902 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย วศิรุต คณาทรัพย์

2903 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย สิรินทร์ พึ่งกนั

2904 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย สุขประโชค ลีลาพิสุทธิ์

2905 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย เสฐฐพล ธดิศกลุ

2906 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย อชริวชิญ์ พงศ์พานิช

2907 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ (นานาชาติ) นาย อนันต์ ปรีชาพลกลุ

2908 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย กนัตภณ แซ่ล่ิว

2909 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย กติติกร พิมลวฒันา

2910 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย กติติเชษฐ์ สุรารัก

2911 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย กลุบุตร ปัญญา

2912 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย เขมรัตน์ ประจดุทะเก

2913 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย คณิศร สามะศิริ

2914 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นางสาว จาฏุพัจน์ สีหนาท

2915 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย จริภัทร จ าเริญพานิช

2916 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย จริวฒัน์ ศรีแกว้

2917 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ฉตัรเมอืง พุทธานุ

2918 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย เฉลิมพล อตัตนาถ

2919 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ชวกรณ์ ประภากรณ์

2920 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ชาคริต คลังตระกลู

2921 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ฐิติกร โลหะเวช

2922 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ณกรณ์ บุญปลูก

2923 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นางสาว ณัฐณิชา นามสิงห์

2924 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ทัตเทพ เขม็อทุา

2925 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ทินภัทร ไกรสรเสนา

2926 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ธนกฤต สุรีรัตน์

2927 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ธนพนธ์ สอดแกว้

2928 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ธนวฒัน์ กจิโภคเจริญ

2929 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ธนัท ปัญญาศิริกลุ

Page 101 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2930 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ธนาวฒิุ รัชนีกร

2931 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ธวชัชยั เยี่ยมพนมคุณ

2932 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ธชั เบญจศิลารักษ์

2933 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นางสาว ธญัญา ศรีทอง

2934 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ธติิพงศ์ สินธทิา

2935 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย นภัทร บุญเอนก

2936 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย นรชยน ตัน

2937 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย นิธโิรจน์ รัตนเรืองมาศ

2938 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ปฏิภาณ ธนากรชยั

2939 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ปฐมพงศ์ ณัฐธนินท์รัฐ

2940 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ปัณณธร ศรีชณุหวณิช

2941 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย พงศกร แกว้วศิิษฐกลุ

2942 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย พสิษฐ์ กนัวี

2943 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย พัทธดนย์ สิทธธินันต์

2944 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย พิพัฒน์ วชิยัลักษณ์

2945 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นางสาว พิมพ์ลภัส สง่าจารีย์

2946 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย พีรวรรธน์ คงรส

2947 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ภากร ศรัณยคุปต์

2948 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ภีม แสงทอง

2949 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ภูริพัฒน์ ชโีวนรินทร์

2950 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นางสาว มกุระวี ทองโชติ

2951 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย วงศกร วงศ์ศรีไทย

2952 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ศกลวสัส์ นวภัทร์ธนกลุ

2953 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ศรัญยภ์ัทร บุญเสริมอนันต์

2954 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ศิลศิริ ศรชยัไพศาล

2955 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย ศุภสัณห์ ญามโน

2956 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นางสาว สริตา จนิดาพล

2957 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย สัณหวชั สินศึกสงบ

2958 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย สิทธพิันธ์ โตรส
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2959 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย สุรกาญจน์ อรรถเวทิน

2960 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย สุรพิชญ์ แสวงดี

2961 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย เสฎฐวฒิุ เบาวะนนท์

2962 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย อคัรวฒัน์ พงษ์ชยัไกรกติิ

2963 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย กฤติน หงษ์พานิช

2964 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย กฤติพัฒน์ เพ็ชร์สุวรรณ

2965 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย กวนิ คมสัน

2966 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว กนัต์ลภัส โตศุภฤกษ์มงคล

2967 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย กนัตินันท์ ชว่งรังษี

2968 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย กานต์กติติ พิเคราะห์

2969 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ขจรวทิย์ บุญเอื้อ

2970 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย จกัรภัทร สร้อยระยา้

2971 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย จารุวฒัน์ ล้ิมสุวฒัน์

2972 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิชญา มติรชื่น

2973 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ชนกนัต์ สืบสิมมา

2974 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนกานต์ ใจจริง

2975 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ชนาธร สูงประสิทธิ์

2976 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนิสรา ทาลุมพุก

2977 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ชยพล ด่านปาน

2978 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว ชวศิา ยอสินธ์

2979 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ชติุพนธ์ ส่งทรัพยเ์จริญ

2980 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร ปันค า

2981 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐชานนท์ ชนิธนาวโิรจน์

2982 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐชานนท์ สงวนทรัพย์

2983 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐพร บุตรหงษ์

2984 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ตฤณ ห่านทองค า

2985 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว ทิพานัน สุภากจิ

2986 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ธนพัชร์ ศุภฤกษ์ชยัวชัร์

2987 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ สิทธพิรรณโยธา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

2988 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ธบิดี ไทยมติรชอบ

2989 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ธรีะ เมตตาจติโต

2990 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ธรัีตม์ สกลุรัตนศักด์ิ

2991 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย นวพล ทวกีรรณ์

2992 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย นวริศร์ ถริะผะลิกะ

2993 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว บัณฑิตา บุญนิรันดร์

2994 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ปวริศ ล้ิมจติสมบูรณ์

2995 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ปุณยวร์ี เด่นดวง

2996 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย พศวตั สุขสมบัติ

2997 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย พสิษฐ์ ติงศภัทย์

2998 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย พัทธพล คงตระกลูทรัพย์

2999 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรชยั ลือชาวโิรจน์ศักด์ิ

3000 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรดนัย ขนัทนันต์ค า

3001 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรพล ธขิาว

3002 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว มิ่งขวญั พิมพ์ตระการ

3003 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว มทุิตา โมรัษเฐียร

3004 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย เมธนีดล กล่ าเชาว์

3005 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ยศวนิ กสิพงศ์ไพศาล

3006 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว วนิดา ปัดภัย

3007 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว วรกานต์ รัตนนนท์

3008 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย วรปรัชญ์ วฒันาโฆษิต

3009 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย วรพล โนนมว่ง

3010 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย วรพล พฤทธเมธวสุิทธิ์

3011 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย วริฏ ตะคอนรัมย์

3012 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ศุภกร เชื้อค าเพ็ง

3013 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย ศุภชยั ถาวรานนท์

3014 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย เศรษฐรุจ สินธวานุวฒัน์

3015 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย สุทธา ไพทยะทัต

3016 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย สุรพล มงคลคูณ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3017 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย เสฏฐวฒิุ จ าปา

3018 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย อตินัต์ิ นามมนั

3019 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย อติวณัณ์ อทิธโิสภาพันธุ์

3020 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย อภินันท์ รินริโก

3021 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นางสาว อารียา จงพานิชขจร

3022 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (ภาคพิเศษ) นาย อรุคินทร์ มงคล

3023 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กนกวรรณ ปฐมบวร

3024 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ณภัทร ประภากมล

3025 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ธเนส สุทธวจัน์

3026 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย นนทวฒัน์ คมข า

3027 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ปฏิภาณ หลักเมอืง

3028 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ภูมภิัทร แยม้พลอย

3029 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ยศณัฏฐ์ ดิเรกโภคา

3030 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย โรจกร ลารินทา

3031 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย เกริกศพัทร์ เพ็ญสมบูรณ์

3032 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย ไกรวชิญ์ โตด ารงรัตน์

3033 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย เคน ยามาโน่

3034 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นางสาว ชญาภา พรมมา

3035 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย ชษิณุชา เพียรโพธิ์กลาง

3036 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย ฎียาอลุฮักก์ ยโุสะเหม

3037 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย ณัฐพัชร์ เทวญัวโรปกรณ์

3038 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย ธนัท พร้อมทรัพยสิ์น

3039 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย ธนิศร์ แสงเจริญ

3040 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย พรภวษิย์ งามจติรทิวสั

3041 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นางสาว รสิตา นามนวด

3042 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นางสาว วรรณิดา อนิทะไชย

3043 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต  นาย สิปปกร องักรูสิทธิ์

3044 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลพร หวอ่ง

3045 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย กฤชณัท โชติกะพุกกณะ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3046 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย กฤติมา บุษราคัม

3047 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย กฤษฏิ์ ถนัดพงษ์

3048 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย เกริกเกยีรติ กลัยาพันธ์

3049 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณีนุช เขยีวอไุร

3050 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย ไตรทศ สินธพุาชี

3051 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย ธเนศพล ประภาศิริสุลี

3052 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย ธาม วฒิุพานิช

3053 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นางสาว มกุดา ถาอว้น

3054 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย วชริาวธุ บุตรจนัทรา

3055 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย ศตายุ ติรไพโรจน์

3056 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย ศุภสิทธิ์ สุทธอิาจ

3057 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย สิรภพ สุรพงรักตระกลู

3058 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นาย อนันดา วงศ์สาย

3059 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต (ภาคพิเศษ) นางสาว อลิศรา จมุรัมย์

3060 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว กานต์ชนก ไชยวรรณ

3061 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย กติติธชั เที่ยงหนู

3062 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย คุณากร ริยาพันธ์

3063 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย คุณานนต์ โค้วสุวรรณ

3064 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย จริายทุธ บ ารุง

3065 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เจนรัตน์ ทองศิริ

3066 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เจษฎา จงรักษาวงศ์กลุ

3067 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ฉฐัวฒัน์ จรรจาวจิกัษณ์

3068 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ชญานิน ทักษิณาพิมขุ

3069 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ชยพล เลิศลักขณากลุ

3070 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ชชัวาลย์ แตงเจริญ

3071 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ชาคริต สิงหะ

3072 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ชาลิสา ชยัวนนท์

3073 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย โชติธวชั ชชัพงศ์

3074 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ฐิติพร หนูพันธ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3075 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ณรรฐณิชา ทะลิ

3076 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ณัฐวรรธน์ อนิสุข

3077 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ณัฐวฒิุ ออ่นค าเหลือง

3078 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ต้นน้ า สุวรรณศิลป์

3079 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย แทนไท มรรครมย์

3080 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธนนท์ เศวตนาวนิ

3081 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธนรัตน์ ต้ังเจริญ

3082 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธนา ขวญัยนื

3083 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธเนศพล เจริญพรธรรมา

3084 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธภัทร สหวฒิุภัทร

3085 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ธญัชนก นนท์พนาผล

3086 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธทีัต บรรณาลัย

3087 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธรีภัทร หอยสังข์

3088 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เธยีร พงษ์สุวเิชษศักด์ิ

3089 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย นภทีป์ เจริญสิน

3090 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย นราธปิ ธรรมโชติ

3091 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย นฤดล มานะสกลุกจิ

3092 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว เบญญาภา กล่ันทัต

3093 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ปรานต์ ไชยภักดี

3094 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ปัณณธร พิบูลยพ์นธ์

3095 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย แผ่นดิน อว้นถาวร

3096 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย พงศ์ธร อนันตผล

3097 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย พต ธ ารงรัตนศิลป์

3098 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย พรพจน์ สุขแสนทวสุีข

3099 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย พลกฤต มาเที่ยง

3100 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย พลิศ อาชวชาลี

3101 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ภคพล ไทยนันทน์

3102 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ภคิน ภัทรจนิดาภูดิท

3103 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ภานุพัฒน์ ประยงค์พันธ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3104 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ภูริณัฐ ต้นหลุบเลา

3105 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย มฮัูมหมดัซารีฟ ดอเลาะหะวอ

3106 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เมธา กลุอารียรั์ตน์

3107 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เมธพิัฒน์ นาภะสินธุ์

3108 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย รศวจัน์ ธรีธนวฒัน์

3109 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย รัตนพล รุ่งกติติอาภรณ์

3110 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ราเชน อคัรฤชตุรัย

3111 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เลอศักด์ิ แสงสมคัร

3112 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย วงศธร ทองโรย

3113 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย วรชติ รักเจยีม

3114 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย วชิยัยทุธ ลือพงษ์

3115 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย วริิทธิ์พล พวงวงค์ษา

3116 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ศิระ พรหมศรี

3117 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ศุภวชิญ์ บุญมานะ

3118 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ศุภวชิญ์ พิบูลมณฑา

3119 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ศุภวชิญ์ สุวรรณโน

3120 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เศรษฐศักด์ิ รักชาติ

3121 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย สิทธโิชค อรรถเสถยีร

3122 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย สิรดนัย นิมติรภูวดล

3123 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย สิรวชิญ์ กาญจนประดิษฐ์

3124 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว สิริกร โคตุราช

3125 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย หัศภรณ์ รัตนบุรี

3126 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย อชริวฒัน์ แบบอยา่ง

3127 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย อภินันท์ นิกอืจิ

3128 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย อานนท์ ศิลประสิทธิ์

3129 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เอกราชย์ อรุณรัตน์

3130 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย เอกวฒัน์ เศวตภูมพิัฒน์

3131 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย โอซามา วงศ์ตานี

3132 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว กนกพร บัวแยม้
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3133 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย กอ้งภพ ชา่งพงษ์พันธุ์

3134 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย กนัตพิชญ์ โนจติร

3135 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย กติติพงศ์ ทองประศรี

3136 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย กติติวนิท์ รวมทรัพย์

3137 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย จริพัฒน์ พูลศรี

3138 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย จริาเจตต์ ประเสริฐพงษ์

3139 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ชญปัช เกดิใหม่

3140 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ชญานนท์ โคภูมี

3141 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว ชนัญชดิา กนกนัคราพันธุ์

3142 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว ชวลัญา สมจติร์

3143 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ชยัมงคล กวนส าโรง

3144 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ฐณพัฒน์ มั่นปาน

3145 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ณภัทร จติรพงษ์

3146 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ณัฐภาคย์ สุริยกมลวฒัน์

3147 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ทักษ์ทยา วทิยาภรณ์

3148 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ธนวฒัน์ จนัทะดี

3149 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ธนะกฤษฏิ์ พรอริยโชคศิริ

3150 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว ธนัญญา หนูอไุร

3151 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ธนันตัง พังพิศ

3152 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ธนาธปิ บุญมี

3153 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ธญัเทพ เทพทอง

3154 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว ธญัลักษณ์ สอนแสง

3155 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ธรีเทพ สุธงษา

3156 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ธร์ีนวตั พสิษฐ์ชนะสร

3157 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ธรีภัทร ยศงาม

3158 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย นคณินทร์ อนันตศัพท์

3159 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย นรวชิญ์ ไชยสลี

3160 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย นราวชิญ์ ไวยศรีแสง

3161 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ปฏิวติั ชมภูราช

Page 109 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3162 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ปฐมภพ ปริธรรมมงั

3163 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว ปพิชญา อยู่เยน็

3164 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ปวริศ ศรีภูเวยีง

3165 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว ปัญจรัตน์ ชมุทอง

3166 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว ปิณฑิรา ริกะ ยาจมิะ

3167 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ปุณณวชิญ์ ศรีสายนัต์

3168 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย พิชชากร พัฒนพงศ์

3169 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย พิตตินันท์ บัวจมู

3170 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย พีรดนย์ ค าเพชรดี

3171 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย พีรพัฒน์ พัวพันธสุ์ดดี

3172 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว ภาวติา เลียงมงคลการ

3173 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ภูริต เรืองกติติภพ

3174 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว มยรุา ยอดค าปา

3175 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย มฮัูมมดัอซัมี อะละมาด

3176 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ยติพล เกยีรติไชยากร

3177 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย รามลิ จรัสแสงสมบูรณ์

3178 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย รุจภิาส รัตนคช

3179 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย วราเทพ เอี่ยมน้อย

3180 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว วริศรา ตลับทอง

3181 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย วชัรากร เทอดเทียนวงษ์

3182 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย วลัชยั นาคลา

3183 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย วศิรุช ปุณสิริณัน

3184 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย วรีรัชพล แป้นพัด

3185 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ศาสนะ ชนะชล

3186 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ศิวกร ภูถอดใจ

3187 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย ศุภวฒัน์ บุญเจยีม

3188 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย สืบตระกลู เกษชมุพล

3189 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นางสาว สุพิชฌาย์ ชจู า

3190 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย อภิชยั ส้มเสน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3191 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ า  นาย เอกราช พราหมณ์ประยรู

3192 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว เกศกนก ทองออ่น

3193 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว เกศชฎา ชมอารีย์

3194 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ชนพัฒน์ ฤทธิ์ประสิทธิ์ชยั

3195 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ชลชาติ ทองเพชร

3196 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ชลลัดดา เติมดาว

3197 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ชวศิ สุรเวทวงศ์ภาส

3198 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ชยัชยศ คีรีวงศ์

3199 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ฑิตยา เจยีระไนสุขสกลุ

3200 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ณภัทร ศรีสมาน

3201 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ณัฐชนน สุทธธิรรมจติ

3202 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ณิชารีย์ ธรรมกลุกระจา่ง

3203 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ทิวากร ปัตโต

3204 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ธฤตวตั ธาราสุข

3205 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย นภัธ กสุุโมทย์

3206 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ปนัดดา ภาวสิน

3207 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ปภาวรินทร์ จา่งเจริญ

3208 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ปรวรรตน์ บุญสม

3209 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ประภาสิริ มกรพันธุ์

3210 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ปริยากร ผ่านส าแดง

3211 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ปรียาวรรณ ชาวชอบ

3212 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ปิยนันท์ ปิยภานีกลุ

3213 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย พชรพงษ์ พรทวทีรัพย์

3214 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว พิชญา มาลยะมาลย์

3215 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย พิทักษ์ นารี

3216 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ภูตะวนั ทองไพฑูรย์

3217 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย วรโชติ มากหมู่

3218 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย วรวรรธ วรพรขจรกจิ

3219 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย วริศ รัตนวชิา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3220 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย วฒันพงษ์ พยคัฆพงษ์

3221 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย วริิทธิ์ เกตุเจริญ

3222 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย วรีเดช จนัทวาส

3223 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย วรีภัทร ก าเพ็ชร

3224 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ศรุตา เอมทรัพย์

3225 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ศศิธร เกษียร

3226 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย ศิริโชค สุขสมแดน

3227 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นางสาว ศิริภรณ์ จงเจริญ

3228 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ  นาย สุริยา กฤษณานนท์

3229 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) นาย ทวเีกยีรติ อารีพันธ์

3230 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) นางสาว นิญาดา อรุณศิริสมบูรณ์

3231 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัณณิตา แซ่ค า

3232 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมวสัดุ (ภาคพิเศษ) นางสาว มาริยา วรรณรัตน์

3233 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมศิาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฏฐชยั สอนใจ

3234 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมศิาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภูบดี ข ามาก

3235 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมศิาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย รุ่งรดิศ รุ่งอทุัย

3236 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส ารวจและสารสนเทศภูมศิาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อมราพร มาดูฤกษ์

3237 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว กชพร คงคล้าย

3238 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว กรชนก อติหฤทัยสุข

3239 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว กฤติมา มะแสงสม

3240 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว การัณญภาส แสงล้ิมสุวรรณ

3241 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย การัณยภาส วชัรพัฒนกลุ

3242 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย กติติภพ ตรีศิริลาภ

3243 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย กริดิส หวงัจิ

3244 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว จติรลดา ขี่ทอง

3245 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว ฉตัรกมล สวนพุฒ

3246 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว ชญาดา ภูสีน้ า

3247 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ชยัยทุธ โป้ซ้ิว

3248 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว ชติุชญัญา ภัทรดิลกกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3249 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว โชติกา จ านงค์ผล

3250 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ณภัทร ติยะมณีโรจน์

3251 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ณัฏฐกติต์ิ ปิยะเวชวรัิตน์

3252 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย เถลิงรัตน์ สุขสอาด

3253 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ธนดล ท่าฉลาด

3254 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ธนะบดินทร์ ชว่ยศรีนวล

3255 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ธนัตถ์ แกว้เบ้า

3256 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ธธีชั แสงจนิดา

3257 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย นราธปิ สิงห์ศรี

3258 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว ปณาลี ทรงอยู่

3259 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ประวนัวทิย์ ลือนาม

3260 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว ปาณิสรา จรตระการ

3261 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย พงศธร พินเผือก

3262 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย พันวา ตันติวฒันพานิช

3263 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว พาทินธดิา อภิรัชนีกร

3264 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว พิตต์ิฌาธร ภูมมาปักษ์

3265 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย พีรพัฒน์ ครุฑรัมย์

3266 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ฟุรกอน เจะเล๊าะ

3267 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว ภัสพร สุจริตนรเศรษฐ์

3268 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย รชต ศิริทองเกษตร

3269 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว รุจรีา ค าวงั

3270 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย วงศกร เสือสมงิ

3271 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว วปิัสสนา โอฬารรัตน์

3272 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย ศรัณยภ์ัทร รักกศุล

3273 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย สยมภู วงศ์วฒันาธรีะกลุ

3274 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว สุดารัตน์ ธมุา

3275 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นาย สุวจิกัขณ์ บุญหลง

3276 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อม  นางสาว อรัญญาณี เขยีวสวาท

3277 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว กมลชนก วภิูษิตวรกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3278 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย กฤตเมธ เทพพรพิทักษ์

3279 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย กาจน์ รุ่งเลิศมณีพงศ์

3280 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย กติติพศ เครือวรรณ

3281 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย กรีติยศ เปล่งข า

3282 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย กมุภาพันธ์ กฤชเทียมเมฆ

3283 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว เขมชิญา คงแกว้

3284 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย คามนิ ศิริสงคราม

3285 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย คิมหันต์ อนุรักษ์วงศ์ศรี

3286 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว จญิารัตน์ แซงจนัดา

3287 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว จติตรามาศ ยิ่งจรัสแสง

3288 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย เจตน์ เอี่ยวศรีวงศ์

3289 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย เจษฎากร ชเูรือง

3290 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ชติพล ปานมี

3291 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ชนิวตัร อนุรักษ์

3292 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ชติุมา รุ่งคลัง

3293 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ฐานิดา ทรัพยอ์นันต์กลุ

3294 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ฐิติชญา คัมภิรานนท์

3295 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ณภัทร เพิ่มพงศ์พันธ์

3296 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ณัญยาวี สีกาแกว้

3297 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ณัฐพงศ์ บุญชดิ

3298 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ณัฐพงษ์ บุญเลียง

3299 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ณิชาภัทร เอี่ยมสอาด

3300 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ธนวนิท์ ววิฒัน์วรรณผล

3301 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ธนิสร โชคเจริญ

3302 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ธวลัรัตน์ จงธรรมจนิดา

3303 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ธญิาดา ฉมิวเิศษ

3304 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ธรีะกฤต พรหมชยั

3305 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว นริศรา กอบค า

3306 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว นัฐวรรณ โกพัตรา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3307 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ปพนวฒัน์ วชริพรธนพงศ์

3308 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ประภัสสร รัตนศิลา

3309 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ปองธรรม พัฒนวโิรจน์

3310 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ปัญญ์ มานะกลุสวสัด์ิ

3311 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ปารณีย์ โรจนศักด์ิโสธร

3312 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว ปิยากร เชี่ยวชาญ

3313 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย พศิน ชวะเกศพงษ์

3314 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย พัทธ์ โพธิ์ต้ังธรรม

3315 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว พันธุ์วริา พันธุ์แกว้

3316 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว พิชชาภา ลือชา

3317 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย พิรชชั พิพัฒน์ภานุกลู

3318 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย พีรดนย์ ชยัสิริจริวชัร

3319 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ภวลิ อรุณพันธุ์

3320 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ภีมากร กงัวาล

3321 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ภูมฐินนท์ ค ามณีวณิชวงศ์

3322 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ภูวพิัฒน์ หาปู่ทน

3323 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย มนัสวี หอมนาน

3324 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว มิ่งมาตา เชื้อเอี่ยม

3325 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย รชต วงศ์สวา่งธรรม

3326 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย รัชชานนท์ จติอดุมวฒันา

3327 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว วริศรา บรรจงุาม

3328 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย วฒิุชยั บุญยงค์

3329 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย เศรษฐยศ คงสิน

3330 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว สุชานันท์ ล้ิมจติสมบูรณ์

3331 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว อนัญพร สาก า

3332 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว อรทิพา พิณทอง

3333 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย อริยธ์ชั พิพัฒน์ภานุกลู

3334 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว อริสรา กาฬภักดี

3335 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นางสาว อยัรดา สีลาย
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3336 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย อษัฎา ออ่งดา

3337 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กรรณิการ์ อิ่มเอบิ

3338 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย กฤตนัน สินธนุนท์

3339 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย กวนิท์ ณ หนองคาย

3340 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญ์วรา แกว้เขยีว

3341 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กนัตินันท์ ศรีน้ าเงิน

3342 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย กนัทรากร ศรีศิริรัตน์

3343 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว จริาพัชร ชยัโม

3344 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย ชานน เพ็ชรจ านงค์

3345 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย ฐิติศักด์ิ น้อยเจริญ

3346 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐ์ณภัทร ธราอมัพวนั

3347 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐชา คงครบ

3348 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย ถริวทิย์ ศรีเหรา

3349 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกฤต อ านาคะ

3350 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย ธนานันต์ วงศ์ทวสีมบัติ

3351 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัสกร บุนฑารักษ์

3352 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย นราวชิญ์ ผู้วานิช

3353 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว บุณยาพร เลาหวรุิฬห์กลุ

3354 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชาพร เปียฉ่ า

3355 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิยดา บุญราศรี

3356 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย ภูมภิัส วชริะธรรมา

3357 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว มาอชีา รุ่งสอาด

3358 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย รุจภิาส วทัญญู

3359 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย วรางกรู เอกอเุวชกลุ

3360 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย วทิวสั วอ่งวราวาณิชย์

3361 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย สิทธกิาญจน์ เถาทอง

3362 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย สิทธริาษฎร์ นิรันดร์วโิรจน์

3363 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย สุกฤต แสงโพดา

3364 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย อติชาต ณ ล าปาง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3365 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นางสาว อสมาพร สูริประเสริฐ

3366 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (ภาคพิเศษ) นาย อฐักร โพธิ์ทอง

3367 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย กษิดิศ สมบูรณ์กจิชยั

3368 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ปรินทร คงเควจ็

3369 บางเขน คณะวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อนัญญา การกระจา่ง

3370 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย กมลภพ อยู่เป็นสุข

3371 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย กติติวนิท์ จติรหลัง

3372 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย จริพงษ์ วงษ์เลิศ

3373 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว ชนาภัทร ยอดสีมว่ง

3374 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ชยัวฒัน์ ค าผุย

3375 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ชาคร บุญรอด

3376 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ชติุวตั ภูสมตา

3377 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ณัฐวฒิุ งามชมภู

3378 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ทศพล เจริญสุข

3379 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย แทนไท เพชรงาม

3380 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ธนพนธ์ องัคะ

3381 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ธนพันธ์ กรรณรัตน์

3382 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ธรีภัทร์ คงสบาย

3383 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย นครินทร์ ศรีชมภู

3384 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย บดินทร์ ร่มวาปี

3385 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย บวรวชิญ์ พันธุ์นาค

3386 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว ปนัชญ์กรณ์ ธนวฒัน์เสถยีร

3387 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว ปภาวรินท์ จารุโศภิตกลุ

3388 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ปัญญาวตั รัสมี

3389 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย เป็นหนึ่ง ยอดรัก

3390 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย พิรุณ โตประเสริฐ

3391 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย พีรพัฒน์ เปรยะโพธเิดชะ

3392 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย ภัทรกฤต คล้ายพ้อแดง

3393 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย มนัส พันธม์อญ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3394 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว มนัสนันท์ ก าปั่น

3395 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย รัชชานนท์ รุ่งแจง้

3396 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว วรรนิษา ทัดมาลา

3397 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย วทิยา สมานมาก

3398 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย สรพงษ์ แสนสนิท

3399 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย สันติ สิงห์ส าเภาเลิศ

3400 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว สุดารัตน์ จนัทร์ขาว

3401 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว สุภาวดี โค้วบ้วนอาน

3402 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว อกนิษฐ พบหิรัญ

3403 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นางสาว อภิชญา บุญกอแกว้

3404 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาพลศึกษา  นาย อภิวฒัน์ นาดี

3405 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว กมลชนก บุตรแสน

3406 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นาย กติติพัฒน์ ภาคทิพย์

3407 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นาย ฉตัริน ฉตัรดอกไมไ้พร

3408 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว ณภัทร ประมลูมาก

3409 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว ณัฏฐ์ชญาภา พัลพัฒน์

3410 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นาย ณัฐชนน ประเสริฐแชม่

3411 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นาย ทศพล ชาค าไฮ

3412 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นาย ธนทรัพย์ หลวงพนัง

3413 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว ธรีภรณ์ เทียนไชย

3414 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว ปภาวรินท์ ภูธรฤทธิ์

3415 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว ปารวณั เนาวภาส

3416 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นาย พลสิทธิ์ คุณาธร

3417 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว พัชรมณฑ์ สินธธุนวงษ์

3418 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว พิมพิชญา พัชระนิธเิจริญ

3419 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว แพรวา มทีรัพยม์ั่น

3420 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว ภิญญลักษณ์ โชคณัฐเศรษฐ์

3421 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว เยาวลักษณ์ นิ่มขาว

3422 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว วริศรินทร์ โปสพันธุ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3423 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นางสาว ศิริประภา ห้าพุทรา

3424 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนคณิตศาสตร์ นาย สิรวชิญ์ มชี านาญ

3425 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาไทย นางสาว ณัฐชยา จนัทร์ด า

3426 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาไทย นางสาว นพนันท์ ทิพยอ์าสน์

3427 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาไทย นางสาว พิชญกฤตา เพชรโกมล

3428 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาไทย นางสาว พิชามญชุ์ แคฝอย

3429 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาไทย นางสาว วรรณพร บุญเยน็

3430 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาไทย นาย สิรภพ เอี่ยมบางทราย

3431 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว กรรรวี สุวรรณฉมิ

3432 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นาย ชวพล นวมทอง

3433 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นาย ฐิติศักด์ิ มนชม

3434 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นาย ธนพัต ศรีวราวชิ

3435 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว บัณฑิตา บรรดาพิมพ์

3436 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นาย พงศ์สรัล พรหมวรุณรักษ์

3437 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว พจชพร ภิราญค า

3438 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นาย พิชาภพ เลปนะสุวรรณ

3439 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว เพ็ญนภา ชนูอง

3440 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว ลักษณารีย์ แยม้สี

3441 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว ศิลป์ศุภางค์ ชนะภักด์ิ

3442 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว ศุภาอร สมานศรี

3443 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว สุชานันท์ สายทะเล

3444 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นาย อะหมดัอลิฮัมฮาบีบี ลอมา

3445 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกการสอนภาษาองักฤษ นางสาว เอวติา ปางนิติคณากร

3446 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา นาย ชยักร แกว้มดัเจริญ

3447 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา นางสาว ณัฐชา ศรีพล

3448 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา นางสาว ปิยะธดิา เดชเดิม

3449 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา นางสาว พัชราภา สุ่มงาม

3450 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกคหกรรมศาสตรศึกษา นางสาว ภัทรา เพชรชนมภูมิ

3451 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย กฤษณะ จนัทร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3452 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย กอ้งภพ คงล าพึง

3453 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย จริพัส จนัทร์ศิริ

3454 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย เจษฎากร สาระลิน

3455 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย ณัฐนันท์ ศรัทธาผล

3456 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย ธรรณ์นธร รัตโนภาส

3457 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นางสาว ธนัยพร ไตรบัญญัติกลุ

3458 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นางสาว นภัสสร ดอนกอ้นไพร

3459 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย บุญวชิญ์ ปวโรภาส

3460 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย พิงค์ภิวฒัน์ สีดอนทอง

3461 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย ภัคพสุตม์ นฤมติร

3462 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นางสาว วภิาดา จติรเหล่ือม

3463 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นางสาว ศกนุตลา ฉมิแชม่

3464 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นาย ศุภโชค เมอืงชื่น

3465 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกเทคโนโลยดิีจทิัลเพื่อการศึกษา นางสาว เอกสรีย์ วเิศษจติเลิศ

3466 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว กชกร แกหล่ิง

3467 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว กฤติยา พรมชาติ

3468 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว กนัติชา สูตถพิันธุ์

3469 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย จรินทร์พร ศรีหาบุตร

3470 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว ชติุรัตน์ วงศาโรจน์

3471 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย ณัฐชนนท์ ไมลื่มญาติ

3472 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย ณัฐภัทร สรรสม

3473 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว ธนภรณ์ ประเสริฐศิลป

3474 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย ธนวฒัน์ สมฤทธิ์

3475 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว ธญัวรัตม์ รีบเร่งดี

3476 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย ปฏิพัทธ์ สายรัดเงิน

3477 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย ภคิน แสงสร้อย

3478 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย ภากร แกว้เสน่ใน

3479 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว ภูริสา แซวหยวก

3480 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย ภูษณะ พัฒน์ชนะ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3481 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว ลลิตวดี ล้ิมต้ิว

3482 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย วรพล รัตนมนุีวงศ์

3483 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย อธบิดี แดงฉาน

3484 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นางสาว อภิสรา จนัทร์เกษม

3485 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกพาณิชยศาสตรศึกษา นาย อรรถวทิย์ คล่องดี

3486 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ชวีวทิยา นางสาว จนิต์ศุจี ทองรอด

3487 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ชวีวทิยา นาย ชนิวตัร อตุส่าห์

3488 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ชวีวทิยา นางสาว ณัฏฐภัทร ชาแท่น

3489 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ชวีวทิยา นางสาว เบญญาภา ช านินอก

3490 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ชวีวทิยา นางสาว ยอดนารี เสโส

3491 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ชวีวทิยา นางสาว ยรุพารัตน์ คนเสง่ียม

3492 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ นางสาว ปัญญาพร แสงฉาย

3493 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาศึกษาศาสตร์ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ทั่วไป-ฟิสิกส์ นาย ศิวกร สิริวนัต์

3494 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว กมลพรรณ เชื้อชาติ

3495 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว แทนขวญั พิมพ์ส าโรง

3496 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว นภัส นาวสีมทุรชยั

3497 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว พจมาน พันธุ์เจริญ

3498 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว พรทิพย์ ล าพรม

3499 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นาย พันธกานต์ สุขดี

3500 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว ภูริชญา พิณแพทย์

3501 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นาย ภูวนัตถ์ คงนาภูมิ

3502 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว รัตนา ต้ังธรีะวฒันา

3503 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว ฤทัยทิพย์ ศรีชู

3504 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นาย วฒิุกร สอนสุข

3505 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว ศรุตา พิมพะลับ

3506 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว ศวติา ดวงกนัยา

3507 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว ศศิประภา เกษสุริยงค์

3508 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว ศิตาภรณ์ โตสอย

3509 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นาย ศิวพงษ์ เอี่ยมอารมณ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3510 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว สุพิชชา นพเกตุ

3511 บางเขน คณะศึกษาศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาสุขศึกษา  นางสาว สุมลรัตน์ คุณาพันธ์

3512 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย กษิดิศ พันธนุาวนิช

3513 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กญัญารัตน์ ภิรมยป์ักษา

3514 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กานต์พิชชา อรัญดร

3515 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย กติติพงษ์ จนัทร์สุข

3516 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย กติติภพ เสนาะวงศ์

3517 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย กติติภัฎ เงินสยาม

3518 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว แกมกมล เทศท า

3519 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย จณิณะ สุทธศิลป์

3520 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว จริาภา ประไพ

3521 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ชมพูนุช โพธิ์ศรีขาม

3522 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ชลดา โรจนไพศาล

3523 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว โชติกา กองเมอืงปัก

3524 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ญาดา กติติธญักลุ

3525 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ญาดา สุธบีรรเจดิ

3526 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ณฐดล สังฆะมณี

3527 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฏฐณิชา สอนทวี

3528 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฐณิชา บุญนูน

3529 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฐธยาน์ ชว่ยบ ารุง

3530 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ณัฐสิทธิ์ ชมชื่น

3531 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณิชชาพัณณ์ นภัสเมธาพันธ์

3532 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณิชากร มณีคุ้ม

3533 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณิชาภัทร พฤฒิธนากร

3534 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ดามยิา เสียมไหม

3535 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ตีรณา มรูะคา

3536 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ทรรศจนัทร์ องัธารารักษ์

3537 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ทศพล เขม็เพ็ชร

3538 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ทัตชญา สุขสังข์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3539 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ทัตพิชา เอยีดด า

3540 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย แทนธาดา ล้ิมโสภาธรรม

3541 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธนกร แผ่พรหมเมฆ

3542 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธนบดี กาญจนบวร

3543 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธนพร ขนัทอง

3544 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธนภรณ์ ชมภูนุช

3545 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธนภัท ไตรธนาธปิ

3546 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธนัชชา ชนิชยั ศรีสมสุข

3547 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธมลวรรณ โคตรมาศ

3548 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธญัรดา ธรรมภัทรกลุ

3549 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธนัยช์นก เหมอืนจนัทร์

3550 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธติิมา พันธศ์รีเพ็ชร

3551 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธร์ี สารพา

3552 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย นนทกร ทับชมุ

3553 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นภสร อดุมรัตนศิริชยั

3554 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นภัสภรณ์ วรรณะพาหุณ

3555 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นภัสสร ประภัสสิริ

3556 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นภัสสร ยอดระบ า

3557 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย นรวชิญ์ อาภาประเทือง

3558 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นฤภร ส ารวมจติ

3559 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นัฏฐ์นรี เครือเหลา

3560 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นันทิชา จนัทร์วบิูลย์

3561 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นิชาภา เกยีรติกลุ

3562 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว เนตรสกาว เนตยารักษ์

3563 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว บุญสิตา กระจา่งฉาย

3564 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ปรเมษฐ์ พ่านเผือก

3565 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ปรัสรา ศิรินันทาภิวฒัน์

3566 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ปิยะพร สิงห์สาย

3567 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย เปรมสวสัด์ิ พูลสวสัด์ิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3568 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พรนภัส เธยีรฤกษ์

3569 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พรไพลิน เธยีรชบูุญ

3570 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พัชราภรณ์ พิมพ์ภักด์ิ

3571 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พัตรพิมล ไชยแสน

3572 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พัทธนันท์ ชดีู

3573 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พาพิศ พันธุ์รัตนอสิระ

3574 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พิมชนก วรีะขจร

3575 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พิยดา ระเบียบ

3576 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว เพชรอาภา ชะระภิญโญ

3577 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว เพ็ญวดี เบี้ยแกว้

3578 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว แพรวา ฟองเพ็ชร

3579 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ภณิตา ณ ระนอง

3580 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ภรัณยู พฤกษ์จนิดา

3581 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ภวตั บางเจริญพรพงค์

3582 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ภัณฑิรา อณุหกานต์

3583 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ภาณุพงศ์ พงษ์ศิยานุวฒัน์

3584 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ภานุกร แซ่ล้ิม

3585 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ภูตะวนั ธรีธ ารงพฤทธิ์

3586 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย มนตรี แซเผาะ

3587 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รชยา ธรรมษา

3588 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รตา ชติุภาส

3589 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รมดิา เรืองกติต์ชยักลุ

3590 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รรัญรัตน์ วงค์ตะวนั

3591 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รวภิา พิทักษ์ดวงกมล

3592 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รัตติกาล เดชะปิยะมติร

3593 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ลิปิการ์ โยคาวจร

3594 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว วณัฐพรรณ กล้าดี

3595 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว วนัสคภรณ์ แกว้เหล่ียม

3596 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย วชัรสวสัด์ิ เจตน์โสภณ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3597 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย วนิิทร โพธิ์เอี่ยม

3598 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว วมิพ์วภิา นามขนัธ์

3599 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว วสิสุตา วฒันะธรรมศิริ

3600 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย วรีภัทร พัฒนกจิ

3601 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว เวณิก พันธุ์พุทธ

3602 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ศรอนงค์ มหิสรากลุ

3603 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ศรัณยภ์ัทร มั่นคง

3604 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ศรีนรินทร์ เขม็เพ็ชร์

3605 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ศิวพร จนิกสิกจิ

3606 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ศุภกฤต นิลสุวรรณ

3607 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ศุภสุดา นุชกจิ

3608 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สชาวลี ศรีวเิศษ

3609 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สัณห์สินี แกว้เลิศดิลก

3610 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สุจริา ขนุทอง

3611 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สุพิชา แซ่ซิว

3612 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กวสิรา ศิริกรโสภณ

3613 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กานต์สิรี บงสุนันท์

3614 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนัญชดิา วงศ์บุบผา

3615 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชาลิสา สุขเมอืง

3616 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ญาณวฒิุ ศรีพารา

3617 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฏฐพล อนิทรคล้าย

3618 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย นันทภพ เปล่ียนอารมณ์

3619 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว บุษยมาส ปลอดทอง

3620 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิณฑิรา คุ้มรักษ์

3621 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมนารา แสงรักษา

3622 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริยาภรณ์ วเิศษไพศาล

3623 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภัคศรี หนูนารถ

3624 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย กณวรรธน์ พีรสุขประเสริฐ

3625 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว การิน ฮิดดิง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3626 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ชนวร์ี เวทยป์ระสิทธิ์

3627 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ชนิกานต์ องัอรรถสัตย์

3628 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ณัฐธดิา ชรัูตน์

3629 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ธนภรณ์ อนิทรางกรู

3630 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย นิรวทิธ์ ยิ้มพรธนา

3631 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ปัญญากร มะปัญญา

3632 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ปัณฑิตา ศรีวะรมย์

3633 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย พรรษชล เนตรสวสัด์ิ

3634 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว พัชรพร เรืองศรี

3635 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว พันธติรา ค ามะนิตร

3636 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย วนิทกานต์ นามประกาย

3637 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว วสิาขา เตชะวจิติร์

3638 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ศุภรัตน์ วงศ์ทองแถม

3639 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว กมลชนก ทองปาน

3640 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว กมลพร ห่อหริตานนท์

3641 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว กมลภัทร สุขจนัทร์

3642 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย กฤติน วไิลวรรณ

3643 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย กฤษกร อกัษรกลู

3644 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย กษิดิศ พุ่มพันธ์

3645 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว กญัญาพัชร ตาวงศ์

3646 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว กลัยกร สุดตรี

3647 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ขา้วขวญั พืชสุวรรณสกลุ

3648 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว จริาวดี พรหมมณี

3649 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย เจตนิพัทธ์ หมอ้ทิพย์

3650 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ชญานนท์ แสนชยัสกลุกจิ

3651 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ชนมช์นก ด ายาว

3652 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ชาญฉลาด รักแจง้

3653 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ชนิวราญา มาชยั

3654 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ชนิวตัร ชว่ยสร้าง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3655 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ฐานิดา ชยัเสนา

3656 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ฐานิตา ศรีมงคล

3657 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ณภัทร พุกซ่ือตรง

3658 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ณฤมน บรรสพผล

3659 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ณัฐธดิา โบราณมลู

3660 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ณัฐนิชา อยู่สม

3661 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ณิชารัศม์ ไชยฐิติวงศ์

3662 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ทาริกา สิทธะเมธา

3663 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ทิพญาดา โสระเมก็

3664 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ธนกริช สาระสินธุ์

3665 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ธนวฒัน์ ยิ่งยง

3666 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ธนวฒัน์ สีมนัตะ

3667 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธนัญญา ลายวงศ์เลิศ

3668 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธนิดา จนัทรังษี

3669 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธนิดา ยอดนุ่ม

3670 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธมลวรรณ ประทีปปรีชาพล

3671 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ธราธร สกลุปิยะเทวญั

3672 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธญัญารัตน์ ภู่ข า

3673 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ธญัเทพ รักษสกลู

3674 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธญัวรัตน์ ศรีภิรมย์

3675 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธนัยพร รัตนสุภา

3676 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธดิารัตน์ อาศิรเมธี

3677 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ธรีดา กาญจนเมฆ

3678 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย นนทนันทน์ ดีรอด

3679 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย นพรุจ คงยนืยงวาณิชย์

3680 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย นพรุจ วรรณะพาหุณ

3681 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว นภัสวรรณ อยู่หนูสิงห์

3682 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว นริศสรา แกว้วงษา

3683 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย นฤปพจน์ สนิมค้ า
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3684 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว นันท์ชพร สังคนิตย์

3685 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว นันทรัตน์ ขนัธปุัตน์

3686 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย น่านน้ า ปัญจธรรมวทิย์

3687 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว น้ าผ้ึง จั่นประดิษฐ์

3688 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว นิยดา ดวงกระโทก

3689 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว นิศารัตน์ พ่วงแสงสุข

3690 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย บดินทร โรจน์ประสิทธิ์พร

3691 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว บัวชมพู ศรีวยั

3692 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว เบญญาภา สุขวารี

3693 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ปกรณ์ หอมจรรยา

3694 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ปรัชญา สายอน้

3695 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ปริวทิธ์ ชลีุรักษ์

3696 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ปัญจรัตน์ ดวงพายพั

3697 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ปัญญากร โชติ

3698 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ปารมี พึงประภา

3699 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ปิยธดิา จ าเนียร

3700 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว พรทิพย์ หนูเป้า

3701 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว พรหมพร ไววอ่ง

3702 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว พลอยชมพู อุ่นวงษ์

3703 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย พัชรพล ค าสน

3704 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว พัชริดา นัทธศีรี

3705 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว พาขวญั เชื้อวงศ์

3706 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว พิชชากร โอภาสสุริยนั

3707 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว พิมณัชชา สาระพิมพ์

3708 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย พุฒิพงศ์ ปานเชยีงวงษ์

3709 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย เพรียวพันธ์ ขลิบทอง

3710 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ภคพร บุญเพ็ง

3711 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ภริดา มหาธนะกติิวงศ์

3712 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ภัคภพ ครุฑอ่ า
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3713 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ภัทรชนน เลิศพิทักษ์สิทธิ์

3714 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ภัทรภร ชพูัฒนากจิ

3715 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ภาณุพงศ์ สารัตถานนท์

3716 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ภีมวชิญ์ รักดี

3717 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ภูตะวนั แวววรรณจติ

3718 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ภูริภัทร พิมพ์ทอง

3719 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว มนัสนันท์ นาคศิริ

3720 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว มนัสนันท์ มลูต๋า

3721 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว มณัฑนา แกว้ซอ

3722 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว มสุีข สิงห์ด ารงค์

3723 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ยศกร โมราราช

3724 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ยศภัทร เกดิเที่ยง

3725 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว รวฐิา วฒันกาญจนากร

3726 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว รินรดา จองวจิติรกลุ

3727 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว รุ่งไพลิน สวา่งวงค์

3728 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย วกิรม์ คงไข่

3729 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ศกลวรรณ เมอืงค า

3730 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ศรุต วฒันธรรม

3731 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ศักดิโชติ ไทยอสุ่าห์

3732 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ศิริสกลุ พันธุ์เพ็ง

3733 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย ศิวกร บุญเพิ่ม

3734 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ศิวตัรา เฉลิมลาภ

3735 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว ศุภกานต์ ชื่องาม

3736 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว สิรภัทร บุญสิทธิ์

3737 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว สิรภัทร ผาแสง

3738 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว สุชานาถ รัศมรุ่ีงเรืองกจิ

3739 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว สุธดิา แซ่คู

3740 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว สุธษิา อ่ าทรัพย์

3741 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว โสภา เจิ้ง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3742 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว อโณทิยา จั่นสมโภชน์

3743 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย อดิศร แสงสวา่ง

3744 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นาย อนณ สาวชิชโก

3745 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว อรปรีญา กา้นขาว

3746 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว อญัชสิา อนิทรสงเคราะห์

3747 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว อาภัสรา แกว้กรณ์

3748 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร  นางสาว อารยา เป็นสุข

3749 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว กชกร โพธิ์พรม

3750 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลชนก วฒันาสิทธกิลุ

3751 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว กรองกาญจน์ อน้วงษ์

3752 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย กฤษฎา อปุภาค

3753 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย กฤษดา ศรีสัมฤทธิ์

3754 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาภัค ไชยยศ

3755 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว กาญจนา แสนอว้น

3756 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย กจิจป์ฏิภาณ สันตินธรกลุ

3757 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย กติติกร เรืองจนิดา

3758 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย กติติพิชญ์ ชรีะพันธุ์

3759 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย เกรียงไกร กฤตโยภาส

3760 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย คงศักด์ิ มงคลทัศนีย์

3761 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย จรูญ เดวสิ

3762 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว จนิหยก ราชภักดี

3763 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิชญา มากนัต์

3764 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิชญา แสงศักด์ิ

3765 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย จรัินยศ เมอืงมา

3766 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว จริาธร นวลจนัทร์

3767 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย เจตนิพัทธ์ เหมทานนท์

3768 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย เจนกจิ นุ่นแกว้

3769 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ฉตัรชนก เกตุผาสุข

3770 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ชนันพัฒน์ กลัยาศิลปิน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3771 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนากานต์ อิ่มส าราญ

3772 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลิตตา เกตุแกว้

3773 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ชยัธร สิริพงศ์พันธ์

3774 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ชยัอนันต์ เฉนิ

3775 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ชาญ เจดิสกลุ

3776 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ชานน จริะเดชะ

3777 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ชนิวฒุ เหลืองทองเจริญ

3778 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ชมุพลภัทร์ ขนขจี

3779 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาดา สีขุ่ยออ๊ด

3780 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิตาภรณ์ แสนเจก๊

3781 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ณฐกร จนัทร์แจม่

3782 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร วะนุยารักษ์

3783 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ณัชพณ ประสิทธแิพทย์

3784 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ณัฏฐ์ สงวนพงษ์

3785 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ณัฏฐกติต์ิ ยิ้มพูลทรัพย์

3786 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐณิชา พรมดี

3787 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐริยา โสภาบุตร

3788 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐจติรา จลุเพชร

3789 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐชา เต็มพร้อม

3790 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐดามาศ เขื่อนทอง

3791 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐติยากร เหนือแสน

3792 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐนันท์ คะดีเวยีง

3793 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐนันท์ ชนุเจริญ

3794 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐพัชร์ วงศ์เกี่ย

3795 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชา บูรณธน

3796 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ดนยา ศรีเสาวภา

3797 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ดาราวดี ลามค า

3798 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ดิชพงศ์ เกตุปัญญา

3799 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย เดชบดี หวานเสนาะ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3800 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ตุลยวตั พวงมณี

3801 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย เตชสั อปุนันท์

3802 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธนกร รววีรรณากร

3803 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธนกร สิงห์เพ็ชร

3804 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธนกร โอกิ

3805 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธนพล ทองอดุม

3806 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธนภณ สังขท์ิน

3807 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนิกานต์ จติรเวโรจน์

3808 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธรรมปพน พูลเจริญ

3809 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัญพัทธ์ รัชตะพรทรัพย์

3810 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัธร ทัยระพันธ์

3811 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธญัธตั ศรีวโิรจน์

3812 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัพิชชา อนิวรรณ์

3813 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัยธรณ์ ศิริธนันต์ชยั

3814 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัรดา แตงหอม

3815 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัรดา สุขอยู่

3816 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธาม จนัทร์ผ่องแสง

3817 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธติติพันธ์ แพทยรั์กษ์

3818 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ธรีภัทร ณ เชยีงใหม่

3819 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย นนทปฎล บุญชว่ย

3820 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว นบชลีุ ใจแขง็

3821 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย นฤนันทน์ ธรรมขนั

3822 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว นฤภร สุขวโิรจน์

3823 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว นัณท์นภัส เพชรดี

3824 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว นันท์นภัส ดารากร ณ อยธุยา

3825 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย นิติภูมิ กลุทิพย์

3826 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย นิธิ สาเมาะ

3827 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว นิรชา เตียะเพชร

3828 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว นิษฐ์สินี ดวงแกว้น้อย
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3829 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว นีรชา มทัทวกลุ

3830 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย บดี ปรางค์ประยรู

3831 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย บรมธรรศ ขะชาตย์

3832 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว เบญญาภา มขีนัทอง

3833 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปฐมาภรณ์ บุญน่วม

3834 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ปธาณิน ประจ ากจิ

3835 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ปพนวฒัน์ สังขฉ์มิกลัยากร

3836 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวรินทร์ ตุ้ยบาง

3837 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ประภาภรณ์ จา่เคน

3838 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปริยากร วรรณพงษ์

3839 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวรรัตน์ เรืองรองปัญญา

3840 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวนัรัตน์ มขุมนตรี

3841 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวณี กระจา่งพลากร

3842 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวณ์ีพร วงษ์วลัิย

3843 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวณีา ผิลาทร

3844 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ปวร์ีกนัธ์ พชรเพ็ญกลุ

3845 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ปัณณวชิญ์ รัชพลพงศ์

3846 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ปัณณวชิญ์ อนันตชยัศักด์ิ

3847 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยวรรณ จดัวงษ์

3848 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยะธดิา บุญเกื้อ

3849 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยาพัชร สิงห์ทอง

3850 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปุริมปรัชญ์ ศรีชยั

3851 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว เปมกิา ซ่ือตรง

3852 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พงศ์พล ทะพิงค์แก

3853 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พงศภัค ทยานุกลู

3854 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พรชนก คะองักุ

3855 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พรชนก ตรีปราการ

3856 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พรทิพย์ กาญจนวกิยั

3857 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พรพิรุณ เปภักดี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3858 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พรภวษิย์ ธญัเลิศธนากร

3859 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พรรษชล สิริเวชชะพันธ์

3860 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พริสร เรืองรัศมี

3861 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พลภัทร จนัทรเสนา

3862 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พลอยจนัทรัช วมิกุตานนท์

3863 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พลอยรุ้ง พิมพ์ไชย

3864 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชราภรณ์ โหระเวส

3865 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พัณณิตา ลายผ่องแผ้ว

3866 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พัทธดนย์ เตียนะวนัชยั

3867 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พัทธนันท์ ใจห้าว

3868 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พัทธภ์ูมิ เอี่ยมพรชยั

3869 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พัสกร กิ่งทอง

3870 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชานันท์ บุญทน

3871 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชญดา พระภูมี

3872 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พิชญะ ธนาธปิัตย์

3873 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พิชญุตม์ ปุรณวฒันกลุชยั

3874 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์นภา จารุเพียรเลิศ

3875 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์มาดา กลีบขยาย

3876 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ลักษณ์ วงศ์วรีกลู

3877 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พิสิษฐ์ นิยม

3878 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พีรณัฐ ลาศศิลป์

3879 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พีรดา ก าจรไพศาล

3880 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย พีรเดช ศรีภักดี

3881 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พีระพรรณ ถนอมศักด์ิ

3882 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว พุทธชิา เงินดี

3883 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรพิชญา ศิริตัน

3884 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ฟุดัยล์ โต๊ะมนั

3885 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ภณิดา วงจนัทร์

3886 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัคจริา รัตนวงษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3887 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรนิษฐ์ ภูบดีบุญทรัพย์

3888 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ภานุมาศ ภูทองเป้ง

3889 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ภาสินี แสงสวา่ง

3890 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ภูธเรศ สิทธกิลู

3891 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ภูรินทร์ วศิวะวาณิชยเ์จริญ

3892 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ภูสิน เขื่อนแกว้

3893 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว มนัสนันทน์ ศรีจไุล

3894 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย มรุเดช เดชจรัสศรี

3895 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว เมธริา เอี่ยมบ ารุง

3896 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว รมยร์วนิท์ พหลโยธนิ

3897 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว รักชนก ดอนไพชมุ

3898 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว รัชชประภา เครือแกว้

3899 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว รัฐนันท์ ธญัชาติววิฒัน์

3900 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว รัตติยา อโุคตร

3901 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย รัตนตรัย ฤทธเิดช

3902 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว รัศมว์รรณวลัย เอี่ยมศิริ

3903 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ราชนัย์ ศรบรรจง

3904 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย รุ่งทิวา วานิยพงศ์

3905 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว รุจริางค์ เกตุปาน

3906 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว เลิศลักษณ์ ริยาพันธ์

3907 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว วชริาภา ลิมปนะวรรณกลุ

3908 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว วนันทา นามสละ

3909 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรัตน์ เมฆหมอก

3910 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว วรัณต์พัช กจิเจริญอนันต์

3911 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย วลัญชทัศน์ ลีศิริวทิย์

3912 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว วริดา แซ่จงั

3913 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว วรัิลพัชร เมอืงพรหม

3914 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ววิตะวนั สีอตู

3915 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย วร์ีวสัส์ สุวรรณนที
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3916 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ศรินดา แผ่นเงิน

3917 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศธร สุทธปิระภา

3918 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ศักด์ินรินทร์ เต็กตระกลู

3919 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิริวารินทร์ สุทธธิรรมวงศ์

3920 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย ศิวกร อมัรินทร์นุเคราะห์

3921 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิวนาถ ปัญญาสวรรค์

3922 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภาพิชญ์ สิริแสง

3923 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สมญัญา แดงเดช

3924 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย สรายทุธ สลามเต๊ะ

3925 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริทิพย์ รตนะวชิยั

3926 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุกญัญา เยาวแ์สง

3927 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุขติา ปัดนา

3928 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชญา พึ่งเจาะ

3929 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย สุชานันท์ เสนานุช

3930 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุทัตตา แซ่เมง่

3931 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย สุทิวสั แกว้ตา

3932 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุธาสินี เกดิจรัส

3933 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุพรรณณี แซ่หลอ

3934 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุพิชญา พงษ์เนตร

3935 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุวพิชชา รัตนรักษ์

3936 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุวมิล บุญสืบเจริญศรี

3937 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีนพนิคม

3938 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว อจริวดี ระววิรรณ์

3939 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว อชดิา วณิชวชิากรกจิ

3940 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว อชริญา ออ่งยิ้ม

3941 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย อภิรักษ์ อุ่นจติต์

3942 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย อภิสิทธิ์ แสนศรี

3943 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว อรณิชา มหาฉตัรสุวรรณ

3944 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว อลิสา ปทีตานัง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3945 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว อะริญา บัวอนิทร์

3946 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว อญัชษิฐา แหวนเงิน

3947 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นาย อนัดามนั กล่ินเจริญ

3948 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ประยกุต์และธรุกจิเกษตร (ภาคพิเศษ) นางสาว อทุุมพร ฟ้ากระจา่ง

3949 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว กนกศิริ ปัญญานันทประทีป

3950 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย กฤตภาส ชเูชดิ

3951 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว กฤติญดา บางสุวรรณ

3952 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย กนัตชาติ โล้กรุด

3953 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว เกศกนก วฒันานุสิทธิ์

3954 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ขวญัจติต์ พิเศษ

3955 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว เขมมติา ชชูมชื่น

3956 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย จอร์จบุช สมนาม

3957 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว จนัจริา สุจริตภักดี

3958 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว จนัทิมา พบหิรัญ

3959 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว จริภิญญา ชยัที

3960 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว จริสุดา มติรตระกลู

3961 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว จริาพัชร กลุวงศ์

3962 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ฉนัท์ชนก มว่งศิริ

3963 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ชญานินท์ สังขะเวช

3964 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ชญานิษฐ์ อวนมนิทร์

3965 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ชนิกานต์ ธรรมโภคิน

3966 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ชนินทร์ อนันทชาติวงศ์

3967 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ชยตุ สมคัรทะเล

3968 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ชาคร วจิติรภาพ

3969 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ชาลิสา หอววิฒันานนท์

3970 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ชติุพนธ์ จ าปา

3971 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว เชาวนี อมรวฒิุพงศ์

3972 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ฐิญาธร โฉมบุญมี

3973 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ฐิดาพร ศรีเพียงจนัทร์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

3974 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ฐิตาภา อว่มพยพั

3975 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ณฐพร กล้าขยนั

3976 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ณัฐพร บัวผัน

3977 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ธนกฤต พัทรา

3978 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ธนปรรณ ปวรรตน์กลุ

3979 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ธนัชชา เขยีวสังข์

3980 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ธนาภา ครสิงห์

3981 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ธวชัชยั หาดี

3982 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ธญัรดา หอมรักษ์

3983 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ธญัลักษณ์ บุญรักษ์

3984 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ธนัยกานต์ พันธศ์รีเพ็ชร

3985 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ธนัยชนก โกเชาวสุ์รศักด์ิ

3986 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ธาดารัตน์ พวงทะเล

3987 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ธรีพร งามอดุมเกยีรติ

3988 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว นภัสวรรณ โลหะชาละธนกลุ

3989 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว นฤภร ธรรมการกลุ

3990 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว เนตรนภา หล่ินศรี

3991 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย บริพัฒน์ เทียนทอง

3992 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว บัณฑิตา ความหมั่น

3993 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ปรวรรณ ปรีวงษ์

3994 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ปานฤทัย อนัตทัศน์

3995 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ปารณีย์ ถริะด ารงค์รัตน์

3996 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ปิยพัทธ์ งามดี

3997 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว พรปวณ์ี ปัญจมณี

3998 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว พริมา วชัรพินธุ์

3999 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว พิชชาภา เกดิท้วม

4000 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว พิชญา ลาวชิยั

4001 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว พิชญา สืบสายไทย

4002 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว พิชามญช์ ถนอมกล่ิน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4003 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย พิชติ ศรีสุข

4004 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว เพชราภรณ์ บุญจนัทร์

4005 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว แพรวตา โชติชว่ง

4006 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ฟาดีลา หมาดสุเรน

4007 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ภัทรนันท์ ฉนิพัฒนาวงศ์

4008 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ภัทรพิชา มฤีทธิ์

4009 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ภูมนิทร์ จกัรไชย

4010 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย ภูริภัทร นุ่มผ่อง

4011 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย เมธาสิทธิ์ งามล ายวง

4012 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว เมลดา ประเสริฐสังข์

4013 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ยพุดี จงจงประเสริฐ

4014 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว รมณ ทิพยสุ์ริย์

4015 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว รัฐณีภา ชาวพงษ์

4016 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว รุจริดา ผลเกดิ

4017 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ลลิตวดี ตันเจริญ

4018 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ลัดดาวลัย์ ชคูวามดี

4019 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว วทันยา วรัิตนพรกลุ

4020 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว วนัสนันท์ ยอดค า

4021 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย วรพล วณิชโยบล

4022 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว วรรณิษา มแีกว้

4023 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว วริศรา ลาแกว้

4024 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว วรุตา แวงวรรณ

4025 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย วสุพล นาคแดง

4026 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว วริญา กหุลาบโชติ

4027 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว ศิริลักษณ์ บุญพิทักษ์

4028 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย สรวชิญ์ อนิทร์จนัทร์

4029 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว สันต์ฤทัย เมตมนักลุ

4030 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย สิรวชิญ์ จนัทร์ตรง

4031 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว สิรินดา โภชนา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4032 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว สิรินธร สนใจ

4033 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว สิริวรรณ ปูคะธรรม

4034 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย สืบพงศ์ ปราบสงคราม

4035 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว สุชญัญา ถิ่นถา

4036 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว สุดารัตน์ บัวทอง

4037 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย สุภวชิญ์ ห้วยหงษ์ทอง

4038 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว สุรัญญา ศิริวฒันกลุ

4039 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย สุริยะ แกน่ทองแดง

4040 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว โสภิตา บุญชู

4041 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว หทัยรัตน์ กาลพันธา

4042 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นาย อนิวรรตน์ ฤกษ์ดี

4043 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์  นางสาว อรัชพร ดวงแกว้

4044 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กชพรรณ พรมโหมด

4045 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กรรณภัทร ปรีชามารถ

4046 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กฤตมณ โต๊ะซา

4047 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กวสิรา ศรีกาหลง

4048 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย กอ้งกดิาการ ญาติดุสดี

4049 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัจพร สมบูรณ์เถกงิ

4050 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย กนัต์ดนัย บุตรน้ าเพชร

4051 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กลัยกร ศักด์ิสกลุธเนศ

4052 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย กติติพงศ์ จอนมา

4053 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว เกศินี จนัทร์ตา

4054 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ฆนากร ชุ่มสายนัต์

4055 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญานิศ ศุภกรรม

4056 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญาภา ศรนคร

4057 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ชยพล อสิระพงศ์

4058 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชยาภรณ์ ยอดยศ

4059 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ชวนิ อ าภาพร

4060 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชวีารัตน์ ศิริโท
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4061 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ญาณภพ จนัทภาโส

4062 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณิศา ไชยสุนทร

4063 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ฐิติวฒัน์ รุ่งเรืองศรีแสง

4064 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ณธพีัฒน์ อคัรเดโชโชติศิริ

4065 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร สุขจนัทร์นิมติ

4066 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐา ถาวรศักด์ิ

4067 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐกฤตา ณ นคร

4068 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณภัทร วรรณโร

4069 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา สิมมะลา

4070 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐนนท์ สิริบุญโญทัย

4071 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐวดี พัฒนกลุ

4072 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณุทยา สุวรรโณ

4073 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ดรากอน อาษาสุข

4074 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ทองไทย เลิศรังสฤษด์ิ

4075 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ทัพพสาร ประยงค์

4076 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนธสั ธนธนันชยั

4077 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนบดี มชี านาญ

4078 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนพร คูศิริวานิชกร

4079 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนพลทิต มาศิริ

4080 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนัช เขยีวออ่น

4081 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัชญา บุญมี

4082 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัรดา เถื่อนวงษ์

4083 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ธธีชั ศุภพฤกษพงศ์

4084 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นภสร หวนักะเหร็ม

4085 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นฤภร ทองอ าไพ

4086 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นลินทิพย์ เกษี

4087 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย นันทพัทธ์ สินิทธิ์ชวรากลุ

4088 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย นันทวฒัน์ ทองนันชยั

4089 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นิศารัตน์ ปิยะกาโส
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4090 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ปฏิพัฒน์ ศรีสิงห์ชยั

4091 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ปราบ ภูมจิะ

4092 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปริณดา เกษศรี

4093 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปัณฑ์ณัฐ อนิทปัทม์

4094 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปัณณิกา จนัทร์เรือง

4095 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิ่นเกล้า คมไธสง

4096 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ปิยากรณ์ วฒันพันธ์

4097 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรวไิลวรรณ ประสานตรี

4098 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชรา โสภาพันธุ์

4099 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย พัทธวชิญ์ เรืองฤทธิ์

4100 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย พันธกานต์ สินสุพรรณ์

4101 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ชญา กจินีชวี์

4102 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์พลอย พลเสน

4103 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์มาดา จนัทร์สิวานนท์

4104 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พีรดา จมุพรม

4105 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย พีรธชั ธนาธร

4106 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย พีรวชิญ์ เลิศสุภราภรณ์

4107 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวา อดุลทิฐิพัชร

4108 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ภัคธนพงษ์ นพพิสิฏฐ์

4109 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรพล พูลสินธนาพงษ์

4110 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรลดา ดอนชยั

4111 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรานิษฐ์ สุขบัติ

4112 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทราพร ศรีพงษ์เพลิด

4113 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย ภูริพันธ์ นุ่มผ่อง

4114 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว มนัสนันท์ ธนาเศรษฐ์สกลุ

4115 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว มทุิตา หมดัจุ้ย

4116 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว รสิกาญจน์ ธนโชติปริญพัชร์

4117 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว รังสิมา แซ่ซ้ือ

4118 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว รัตนากร ปัญญานาค
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4119 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรวรรณ ผลนิมติร

4120 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรัมพร หนูเขยีว

4121 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วริณทร กงัวานธนโชติ

4122 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย วารีพล ศิริวฒัโณ

4123 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรดา บุญมี

4124 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรดา บุญหมั่น

4125 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรประภา น้อยพิทักษ์

4126 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรินทร์ทิพย์ เร่ิมศรี

4127 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิริประภา มนอตัระผดุง

4128 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สาริศา สันธศิิริ

4129 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย สิรภพ อนิทรมณี

4130 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริมา เอี่ยมเกดิเจริญ

4131 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชาภัทร ชว่ยชใูจ

4132 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุนิชนันท์ วงค์ประไพ

4133 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุพิชชา สัมพันธ์

4134 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภิญญา ใจดี

4135 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อภิสรา แซ่โค้ว

4136 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อรณิชชา มั่นศักด์ิ

4137 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย อรรถพล บุญกราน

4138 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อริศรา ใสยจติร์

4139 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อญัชลี แยม้ประชา

4140 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อาชริญา อรุณรุ่ง

4141 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นาย อนิทัช อุ้ยสกลุ

4142 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อนิทิรา สุดใจ

4143 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) นางสาว เอมริีน สมสมยั

4144 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว กชกร อนิต๊ะวงศ์

4145 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย กรเงิน บุญนวล

4146 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว กนัต์ฤทัย พาหะ

4147 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว ชรินรัตน์ ปั้นคุ้ม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4148 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย ชลัช นวโอฬารอนันต์

4149 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว ฐมณีย์ ฤกษ์สันทัด

4150 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย ณัฐวฒัน์ มนุินทร์นิมติ

4151 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย ดิษยนัย นาคประเสริฐ

4152 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย ธนวฒัน์ โสภักดี

4153 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว เนตรอปัสร ยนืมั่น

4154 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว บัณฑิตา ชมุโชติ

4155 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว ปัญฑารีย์ พรหรรษาวจิติ

4156 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว พัณณ์ชติา จนัศรีรัตน์

4157 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว พิชชภา จนัทรประภา

4158 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย ภูมิ ใจเยน็

4159 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย ภูมริพี บวรสมบัติพงศ์

4160 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว วรางคณา นรโคตร

4161 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย วรีวฒัน์ พิริยะกจิไพศาล

4162 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย ศิรวชิญ์ ตรีลาภี

4163 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย สหรัถ สิริธรุะ

4164 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย สิรวชิญ์ แสนยาโต

4165 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นาย สุรพัศ ฉายรัตน์

4166 บางเขน คณะเศรษฐศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์การประกอบการ (นานาชาติ) นางสาว อนัศญา เศรษฐจนัทร

4167 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย กรณัฐ ประยรุจตุพร

4168 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย กฤติมขุ แกว้ศรีงาม

4169 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย เฉลิมชยั พลแสน

4170 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว ซินด้ี เตียว

4171 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว ณภัทร เรืองธนาเดช

4172 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว ณัฐจริยา บริราชวงัโส

4173 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว ณัฐรัตน์ รักษ์สุวงศ์

4174 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย ธนพล เจริญประโยชน์

4175 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย ธญัญนพ เหมจั่นเพ็ชร

4176 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว ธญัญลักษณ์ กฤษณะสมติ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4177 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว นภัสนันท์ ขนุครอง

4178 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว เนตรอปัสร คูน าวฒันา

4179 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว บุญฑริกา นวลละออ

4180 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย ปัญญาพงศ์ แสงมาศ

4181 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย พนธกร ไชยพงษ์

4182 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว พิมพ์มาดา เหลืองจติวฒันา

4183 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย พีรพัฒน์ พันธว์ศิวาส

4184 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว แพรตะวนั เสรีเกยีรติก าธร

4185 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว ภคนันท์ โหรวทิย์

4186 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว รมดิา เชยีงแสน

4187 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว วรัมพร ปิ่นวเิศษ

4188 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย วชัร เอี่ยมน้อย

4189 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว ศศิภา ตรียะเวชกลุ

4190 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว ศันสณีย์ ผดุงสันต์

4191 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย สรัณกร กองแกว้

4192 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย สุกฤษฎิ์ หอมเกษร

4193 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย สุทธภิัทร วริิยะรัมภ์

4194 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย สุรังกรู บุญศรี

4195 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย อภิวฒัน์ สุวรรณ์รักษา

4196 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นางสาว อาภากร เอี่ยมจอ้ย

4197 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภ.สถ.บ.  นาย อดุมพงษ์ อาญาเมอืง

4198 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว กฤตพร สุขเอี่ยม

4199 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย กติตินันท์ ร้อยสุข

4200 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว ชนิสรา โชตินะกจิ

4201 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว ชดุา พีธรากร

4202 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว ฐิติกานต์ เปียสูงเนิน

4203 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย ณภัทร ชาติวริิยะกลุ

4204 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย ณัฐทพงษ์ ศรีธนบุญมาพงษ์

4205 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว ณัฐวรา แชม่เมอืงปัก
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4206 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว ตะวนัรัตน์ วะจสิีงห์

4207 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว นฤมล คงเพิ่มวงค์

4208 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว นันทนัช ลีตระการกลุ

4209 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว ปณิชา ลาภวฒันกจิ

4210 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย โยธนิ อนิทร์นุ่น

4211 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย รุจเิศรษฐ ยิ้มแยม้

4212 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว วรินทร วอ่งวรานนท์

4213 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย ศราวฒิุ ชาวเวยีง

4214 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย ศิริพงษ์ วงศ์ใหญ่

4215 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว สรวงภัสสร ดวงมาลย์

4216 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย สิปกาณฑ์ ยมจนิดา

4217 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว สิริกร วรรณวงศ์สอน

4218 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นางสาว สุธรีา จนัทร์ดี

4219 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชงิบูรณาการ  นาย อทิธพิล เหล็กดี

4220 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย กนกพิชญ์ ปานใยสมบูรณ์

4221 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว กมลวรรณ พรมค า

4222 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว กรรณิการ์ ปั้นงาม

4223 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย กฤตพงศ์ วงค์สูง

4224 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย กฤติณัฐ หงส์เจริญวฒันา

4225 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย กฤติน อิ่มล้ิมธาร

4226 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว ชนัญชดิา เมธาสุรวทิย์

4227 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว ณัฐฐาพร ดีสงคราม

4228 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย นัธทวฒัน์ พัฒนพันธช์ยั

4229 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว นันทกานต์ จติติวราเดช

4230 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย ปฏิพล ค าฝ้ัน

4231 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว ปทิตตา สุริยะนากาศ

4232 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย ปวริศร์ ชสิูน

4233 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย พลพล บ ารุง

4234 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว ภัทราพร ชวนส าราญ

Page 146 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4235 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย รชต ศิริทินกร

4236 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว รวปิรียา ปาแรง

4237 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย รัชชานนท์ สุดสาคร

4238 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว ริลลดา อจัยตุโภคิน

4239 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว วรภัทร บุญพิศน์

4240 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย วลัยส์ห แซ่มดั

4241 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว วรีณัฐฐา ศรีสง่า

4242 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว ศภรณ์ชนก พานิชสมยั

4243 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว ศศกรณ์ ปานแกว้

4244 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว ศิริกลุ ศรีสมชยั

4245 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว สวติตา ยศตีนเทียน

4246 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว สิริอาภา ร่ืนธะนะ

4247 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นางสาว สุจณิณา แซ่ไล่

4248 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาสถาปัตยกรรม  นาย อภิสิทธิ์ อนุพงษานุกลู

4249 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว กญัญาภัค พิลัยชยักลุ

4250 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ชญาดา กวดขนัธ์

4251 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย ชนกชนม์ เนวะมาตย์

4252 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ชาริสา งอนมาก

4253 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย ไชยกร หนูรอด

4254 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ฐิติพร ภูจตัตุ

4255 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ทีปกา ค าสุข

4256 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย ธนดล ลวดลายดี

4257 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ธนัชพร สินวบิูลยสุ์ข

4258 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว นนทิชา บ้านกล้วย

4259 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว นภนลิน ทินนาม

4260 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว นันท์นภัส วรทวธี ารง

4261 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว นุชนาฏ แขง็ขนั

4262 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ประภาพร สร้างนานอก

4263 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ปาณิศา วงัแสน
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4264 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย พัชรภูมิ พูนภักดี

4265 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว พิมพ์พลัช แมน้อนิทร์

4266 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย ภทรพล คูหามงคล

4267 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย ภาคิน พูลสวสัด์ิ

4268 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย ภาธร สาทิตานนท์

4269 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย เมธี ดวงเกตุ

4270 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ลักษิกา แกว้วงษา

4271 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว วรกมล วรด ารง

4272 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว วมิลเรขา สังขส์กลุ

4273 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว วรัิลพัชร ปั้นสุรินทร์

4274 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นาย วรีานนท์ แกว้เสน

4275 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ศศิธร ต้ังธรรม

4276 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ศศิมา ชยัชลีู

4277 บางเขน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถ.บ.  นางสาว ศุภิสรา เทียนศิริวงศากลุ

4278 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย Hekang FU

4279 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว กชกร ดิษโสภา

4280 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว กลัยารัตน์ ร้อยศรี

4281 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว กานติมา พรวฒันาคุณ

4282 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว กลุธดิา แสงนวล

4283 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย คมชาญ ตันเวชกลู

4284 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ฉตัรฤดี แสงประทีป

4285 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย ชวศิ พิศุทธิ์วชริา

4286 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ญาตาวี เทียมทัดทอง

4287 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ฐิติรัตน์ เรืองจติชชัวาลย์

4288 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ณัชชา ศิริวฒัน์

4289 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ณัชชารีย์ มานะดีพร้อม

4290 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ณัฐกานต์ เสรีบุตร

4291 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ณัฐนรี สุวรรณจนัทร์

4292 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ไท่จนี แซ่ห่อ
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4293 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย ธนสิทธิ์ วตัตธรรม

4294 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย ธนัชนิพิฏฐ์ สายสร้าง

4295 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ธวลัพร กลุสุวรรณ

4296 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ธนัยพร แกว้ค าลา

4297 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว บุษกร เมธากลุชยั

4298 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ปณาลี เกษมโชติพันธุ์

4299 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ปภัสนันท์ ผ่องแผ้ว

4300 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ปาณิศา เลิศรัตน์เดชากลุ

4301 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย พงวสิิฐ ด าชว่ย

4302 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว พลอยชมพู ไทยทองหลาง

4303 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว พัทธนันท์ โชคอนันต์บุญทวี

4304 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว พิชามญชุ์ โยวะบุตร

4305 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว พิมพฤติกร เขม็นาค

4306 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ภนิดา วธิริวาท

4307 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย ภานุกร ธรีะมั่นคง

4308 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ภิญญดา เพ็ญกลุ

4309 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย ภูชติ เรือนปานแกว้

4310 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว มาลิณี อนัทะไชย

4311 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว มทุิตา ยานานนท์

4312 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย ยศพัฒน์ มสีมบูรณ์

4313 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว รมณ วฒิุพงศ์สกลุ

4314 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว ลลิตา วไิลวลัย์

4315 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว วนัชพร บัวเพ็ชร์

4316 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว วรกมล วาสนารุ่งเรืองสุข

4317 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว วรรณิษา ยะลาทรัพย์

4318 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย วสุ เคล้าละมอ่ม

4319 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว วริตี ลาวณัยรั์ตนากลุ

4320 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย ศุภฤกษ์ แสงคง

4321 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย ศุภวชิญ์ วรีชยัพงษ์
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4322 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว โศภิศฏ์ ยิ้มเฟือง

4323 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว สลิตา ฤทธิ์แตง

4324 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นางสาว สิตาพร สุวรรณประทีป

4325 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ.  นาย อคัรชา สังขท์อง

4326 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กฤติกานต์ ขนาบแกว้

4327 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย กอ้งภัค พัฒนศิริ

4328 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย กอ่ฤกษ์ ภาชื่น

4329 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัจน์ชญา สุขขาว

4330 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาณัฐ เพชรเปล่งสี

4331 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาณัฐ สมทุรสาร

4332 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กญันรัชน์ ตุงคะบรรหาร

4333 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กลัยาภรณ์ งามภักด์ิ

4334 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กาญจนา รุ่งภูวภัทร

4335 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย กติติพัศ หัตถสงเคราะห์

4336 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย กติติพิชญ์ อุ่นมา

4337 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุนิฐา กาญจนรุจวิงศ์

4338 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ขวญัหทัย บูชาบุญ

4339 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว จารุพรรณ จารุมาศ

4340 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว จดิาภา ชมุพรัตน์

4341 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย จติรภณ สุพีสุนทร

4342 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว จริาพร ขานซ้าย

4343 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว จฑุารัตน์ ค าแกว้

4344 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนัญชดิา สายสุวรรณ

4345 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ชริฟ แครานี

4346 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลธชิา แสนวงั

4347 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ชติุกาญจน์ แยม้ฉาย

4348 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณิญท์ ศิลาเณร

4349 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณิศา แถวถกึ

4350 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ฐปนัท ใจดี
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4351 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐานิดา สิทธวิรุิฬห์

4352 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ณพวฒัน์ ยางงาม

4353 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร โพธิ

4354 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ณฤทธเิศรษฐ์ จนิาวงษ์

4355 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฎฐพัชร รักทอง

4356 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐชา ขนุจนัทร์

4357 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐพร สมมาตร

4358 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐมน รอดบน

4359 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐวรรณ นาคสัมฤทธิ์

4360 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ทิตาวร์ี ไตรรัตนคุ้ม

4361 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว เทียรงาม มว่งแมน

4362 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ธณาวชิญ์ พูลพิพัฒน์

4363 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนพร ศรีทอง

4364 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ธนพล แซ่ตัน

4365 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธมล ภูกนัดาร

4366 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัรดา ไชยราช

4367 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธดิารัตน์ พรมชยั

4368 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ธรีภรณ์ ดาวกลาง

4369 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย นพน ศิริแกว้

4370 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย นภทีป์ จนัทราชา

4371 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัสพร รักชาติ

4372 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัสสร พัฒปาน

4373 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว น้ าทิพย์ ทองรงค์

4374 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว น้ าทิพย์ เจริญทรัพยพ์าณิช

4375 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว บุษยรังสี อปุแสน

4376 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปทิตตา ส าคัญ

4377 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวร์ี มแีกว้

4378 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ปรัตถกร อุ่นศิริ

4379 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวณีา โสภาคะ

Page 151 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4380 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปัญฑารีย์ พันธจ์ยุ

4381 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิญชาน์ ชมุภู

4382 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยมน เนตรสวา่ง

4383 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปุณยวร์ี สวา่งแจง้

4384 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ปุณยาพร หัวนะราษฎร์

4385 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรรณพษา พลเยี่ยม

4386 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรรณราย เงาภู่ทอง

4387 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรศิริ สมศรี

4388 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พรีมณภัส ถอืสัตย์

4389 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พลอย พงษ์เจริญชยั

4390 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย พาทิศ พินิจศักด์ิ

4391 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชาพร แจม่จ ารัส

4392 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชญ์สินี นัครา

4393 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว พินธติรา สืบสกลุพงษ์

4394 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย พีระวฒัน์ ธรีภาพวรภัทร

4395 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว เพชรลัดดา วสุรักษ์ไพบูลย์

4396 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวพิตรา สุวรรณวไิล

4397 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวา ท้าวทอง

4398 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัททาภินันท์ อนันวฒันะ

4399 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัททิรา ชติุเดโช

4400 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรพงศ์ แกว้ส่องแสง

4401 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัสสราณัฐ พิชยวฒัน์

4402 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ภิริดา เบ้านอก

4403 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ภูริ ล้ิมสินสวสัด์ิ

4404 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ภูรินทร์ บุญทวโีชค

4405 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว รดา อารียด์ าริกลุ

4406 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว รุจริา วงศ์อดุมเลิศ

4407 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ลลิดา วาทะกลุ

4408 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย วชริวชิญ์ ชมเดช
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4409 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วนพร บุ้งทอง

4410 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย วรพล รัตนชยัสิทธิ์

4411 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วรันธร วรยศอ าไพ

4412 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว วริากานต์ กาวยิะ

4413 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศวติา เยน็สุขใจ

4414 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิริวรรณ ลายเสือ

4415 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นาย ศุภกร วงัรัตนชยั

4416 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สลิลทิพย์ พรคคนัมพร

4417 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สวรส ลีลารัศมวีงศ์

4418 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สายอ าพร ค าสิงห์

4419 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สุพิชญา อนิทร์ละมอ่ม

4420 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว สุรชา ค าคณรัชต์

4421 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว เสาวลักษณ์ ก าเนิดบุญ

4422 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อนัญญา วชัรพงศธร

4423 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อภิญญา อรุณโอภาส

4424 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อมลรดา ทาทอง

4425 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อจัริยา ทองศิลป์

4426 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อาทิตยา ชยัมงคล

4427 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อารียา เณรแกว้

4428 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว อสิริยา วทิิตโชติปรีดา

4429 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ น.บ. (ภาคพิเศษ) นางสาว ฮารุกะ มว่งค า

4430 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) นางสาว กนกนภา อรุณฤกษ์

4431 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) นางสาว คีตกานต์ วชิาพร

4432 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) นางสาว จนัทมาสก์ สิงห์จนัลา

4433 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) นางสาว จฑุาภรณ์ ทองเยน็

4434 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) นาย พลภัทร ทองเชื้อ

4435 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) นางสาว วริณญา เพชรสุข

4436 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) นางสาว สโรชา นัคราจารย์

4437 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) นางสาว สุธมีนต์ กจิพิทักษ์
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รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4438 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นาย กรรณกร อริยทรัพยก์ลุ

4439 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว กานต์สิรี เตวรานนท์

4440 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุภัสสร์ อสิิสิงห์

4441 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว จริาพัชร สุทนต์

4442 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว ชฎาพร รอดคง

4443 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นาย ชาติชาย แปงบุญเรือง

4444 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นาย ธนดล นพรัตน์มาโนชญ์

4445 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยช์นก จนัวไิชย

4446 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว นิรชา หงษ์ยิ้ม

4447 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว ปัณรสี สุภาภรณ์

4448 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชรดา ดวงสวสัด์ิ

4449 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชากร แซ่อั๊ง

4450 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นาย ศรายทุธิ์ อนิทรักษ์

4451 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาคลินิก) (ภาคพิเศษ) นางสาว อาทิตยา ปัญญาธนกจิ

4452 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) นางสาว ธญัฐ์วรินทร์ วงษ์พัฒนทวกีลุ

4453 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) นางสาว ปาณิสรา ราษี

4454 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) นางสาว ภคนภรณ์ เดชอดุมวฒันา

4455 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) นางสาว ภัทราพร ชาติน้ าเพ็ชร

4456 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) นาย ภานุวฒัน์ ประเสริฐแกว้

4457 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนากานต์ แรกรุ่น

4458 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว ชติุกาญจน์ กาญจนัส

4459 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นาย ณฐภัทร เปล่งแสงศรี

4460 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นาย ตะวนั จติแสง

4461 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นาย ธวชัชยั พวงเพชร

4462 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยพร สุมติร

4463 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว ปนัสยา ศรีพิทักษ์

4464 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นาย ประทาน สุชนวณิช

4465 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยมาส ชา้งเผือก

4466 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยวรรณ เจริญสุข
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4467 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นาย พันธกานต์ สุขภักตร์

4468 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว มฑิุตา เห็มพา

4469 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว รวนิันท์ ประกายมั่นตระกลู

4470 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศกนุิชญ์ ศิริรักษ์

4471 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว สายนัทที เทียหนู

4472 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว สิตานันท์ บุตรรักษ์

4473 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริกร อศิรางกรู ณ อยธุยา

4474 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว อญัชสิา พรหมแสน

4475 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นางสาว อาทิตยา ตรียะชาติ

4476 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาชมุชน) (ภาคพิเศษ) นาย อาภาพัทธ์ ชพูลสัตย์

4477 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว เกตนิภา คุตนา

4478 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นาย จริพัฒน์ เกยีรติสกลุทอง

4479 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว ณฐภัทร สุพรชยัววิฒัน์

4480 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว ปัณชญาพร อาจประจนัทร์

4481 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว พชรพรรณ ทองขนุด า

4482 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว พิชญ์สินี วงค์ไชย

4483 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว แพรพลอย เถาวช์าลี

4484 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว แพรไหม ด ารงพันธ์

4485 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว รธรรธร ศรีมงคล

4486 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว อนัญญา สุขจติร

4487 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) นางสาว อรวนิ พุ่มทรัพย์

4488 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว กนกพรรณ มลูศรี

4489 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุธดิา จริะเมธาวี

4490 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิตินันท์ เสาะสมบูรณ์

4491 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ณภัทร จนัทราศรี

4492 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นาย ธนาพัฒน์ เอี่ยมคง

4493 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ปพิชญา ยศสละ

4494 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว พัทธวรรณ ใจสุภาพ

4495 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นาย พัธวฒัน์ ศรีธนนันท์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4496 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมลวรรณ ศรีค าทา

4497 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมาดา รักมั่น

4498 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว พีรดา หิตตราวฒัน์

4499 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว เพ็ญพิชชา แสงโชติ

4500 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว รุ่งรวี มรกตจนิดา

4501 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว วภิาวี วชัรโพธคุิณ

4502 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศรศตวรรณ พลเดช

4503 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุธติา โยชน์สุวรรณ์

4504 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นาย สิรภพ เคนวงั

4505 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นาย สิรภพ เพ็ชร์เพ็ง

4506 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว อมตา กล้าหาญ

4507 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว อรัชพร ชาญเชี่ยว

4508 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาพัฒนาการ) (ภาคพิเศษ) นางสาว อทุัยวรรณ อนิทมาท

4509 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นางสาว ณฐพร แพงมี

4510 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นาย ณภัทร วงัไธสง

4511 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นางสาว ณัฏฐ์นารี มสีม

4512 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นางสาว ณัฐณิชา พงศ์รุ่งทรัพย์

4513 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นางสาว พลอยไพลิน ส าเภาทอง

4514 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นางสาว พิมธรารณี แซ่ลี

4515 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นาย ยศพล วงศ์หิรัญสมบัติ

4516 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นางสาว สิริกลุ มชีชูยั

4517 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นางสาว สุกฤตา บ ารุงสวน

4518 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) นางสาว อภิญญา ศรีสาระ

4519 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว กนกกานต์ นิ่มกาญจนา

4520 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลรัตน์ คงรอด

4521 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นาย กฤตภาส เปี่ยมบุญ

4522 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นาย ชนสร เทียมทัดทอง

4523 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิตวนัต์ จา่เมอืง

4524 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิติยาภรณ์ อปุแกว้
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4525 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐวดี ศักดามาศ

4526 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชชยา หวานวาจา

4527 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว นภศร คุ้มครอง

4528 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว นวพร โค้วศิริไพบูลย์

4529 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว นิชานันท์ มาตยน์อก

4530 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นาย นิสสรณ์ จนัทร์เคน

4531 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว พีรดา คุณากรสิริรักษ์

4532 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัณฑิรา นรากรณ์

4533 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ภีรนีย์ เชงิทวี

4534 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นาย ภูมริพี พันธโ์ภคา

4535 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว มาลี คาบอน

4536 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว มทุิตา บางบ่อ

4537 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว รตนพรรณ จติรเสถยีรพร

4538 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ลภัสรดา สวสัเอื้อ

4539 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว วชิญาดา รัตนัง

4540 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิธร จติอนุกลู

4541 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุจนิทรา บุญจติร

4542 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุทธณีิ อยู่คงดี

4543 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชานันท์ ลังกาวงษ์

4544 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว หยาดทิพย์ คงเดิม

4545 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นาย องักรู ศิริวารินทร์

4546 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว อญัรินทร์ อนันต์ดิลกฤทธิ์

4547 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นางสาว อฟันันท์ สายสล า

4548 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจติวทิยา (จติวทิยาอตุสาหกรรมและองค์การ) (ภาคพิเศษ) นาย อุ้มบุญ ปัญญารัตนชยั

4549 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย กฤตนันท์ มสีมบูรณ์

4550 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย กฤติภัท บริสุทธิ์

4551 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว กญัชนิตา ค าแสนเดช

4552 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว กาญจนา ท าชารี

4553 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย กติติพศ บุญสมเชื้อ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4554 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ชนิกานต์ พรวไิลชยัสกลุ

4555 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ญาณิศา โทสมยั

4556 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ฐิติพร เผือกผุด

4557 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ณิชารีย์ พวงศรี

4558 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย ทัศน์พล น้ าเงิน

4559 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย ธนวตั จ าวงค์

4560 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ธนิดา แสนมงคล

4561 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย นพวชิญ์ ต้ังต่อเกยีรติ

4562 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว นภัสสร นวลลภ

4563 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว บุณยานุช วรีะสมบูรณ์

4564 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย ปัณณสรณ์ กลุจนิต์

4565 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ปาณิชสรา นันทปรีชาวฒิุ

4566 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ปานวาด ศิริล้วน

4567 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ปิยมาศ ไกรยสินธ์

4568 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย พงศ์ศิริ มเีดช

4569 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว พรพรรษา คงเสนะ

4570 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว พวรรณตรี คงเรือง

4571 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย พีรณัฐ แถวอทุุม

4572 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ภาวกิา แกว้ทองมา

4573 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย ภูมนิทร์ บรมสุข

4574 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว มกุธดิา แป้นแกว้

4575 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว รพีพรรณ มธรุะเมธาวี

4576 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว รัชนีกร การบรรจง

4577 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย วรกจิ ค าหล่า

4578 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว วชัรีวรรณ อนิทแพทย์

4579 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย วรีภัทร พัฒนาภิเศรษฐ์กลุ

4580 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ศิรินภา แสงสุข

4581 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว ศุภกานต์ ดาษดา

4582 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว สิริมนพินญ์ ทีปต์สิริ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4583 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว สุชาดา มคีวามสัตย์

4584 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว สุธรีา เรืองศิริ

4585 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว สุพรรษา วงษ์ค าจนัทร์

4586 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นางสาว อญัชสิา เสียงเสนาะ

4587 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์  นาย อาทิตย์ ธ ามรงค์

4588 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กาญจนา กาญจนอกัษร

4589 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย กติติธชั เธยีรปรีชา

4590 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว คณิตยา เห็มสุวรรณ

4591 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย จกัริน รามศรี

4592 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย จารุกติต์ิ ศรีหล้า

4593 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนิกานต์ กอ้งไตรภพ

4594 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ฐนกร เมณฑกานุวงษ์

4595 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ฐิติวฒัน์ พรประสิทธิ์

4596 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัชเนติพงศ์ รักกตัญญู

4597 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐกฤต สินสืบผล

4598 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐนันท์ เพชรออ้น

4599 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐพร พันธง์าม

4600 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชนันท์ งามจั่นศรี

4601 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนพล บุญมั่ง

4602 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนวนิท์ พวงละออ

4603 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนาธปิ ทับเอี่ยม

4604 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย น าทอง สาครยทุธเดช

4605 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นุชวชัรา เต็มใจ

4606 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวนัรัตน์ นิมา

4607 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวณีณัฐ เดชเพ็ชร

4608 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ไปรยา จนัเจอื

4609 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชรา วงษ์เสง่ียม

4610 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว เยาวลักษณ์ เกดิสมบัติ

4611 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณรัตน์ แยม้ยิ้ม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4612 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย วทิยว์ศิน ทิมเขยีว

4613 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย วษิณุ แกว้ประเสริฐ

4614 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรีวรรณ สุขประเสริฐ

4615 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ศิรศักด์ิ แผ่วฉมิพลี

4616 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรินภา กดนอก

4617 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุนิตา ดวงผาสุข

4618 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย สุประวณ์ี จงเจริญชยัสกลุ

4619 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย อาณัฐชยั กาวนิ

4620 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาภูมศิาสตร์และภูมสิารสนเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย อดุมโชค สังขะวร

4621 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว กนิษฐา แถวอนิทร์

4622 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว กญัญารัตน์ ศรีมหาโพธิ์

4623 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว กลัยารัตน์ ฤทธรุิจิ

4624 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว กลุณัฐ ทับทิมไทย

4625 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย คณาฤทธิ์ บุญบรรลุ

4626 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว จริาวรรณ มฟีัก

4627 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ชลณิชา บุญนาค

4628 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ชาลิสา เด็ดแกว้

4629 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ญาณิศา ทรงพลังธรรม

4630 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ฐิติกลัยา นาหมื่น

4631 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย ณนทสร สุวรรณชาตรี

4632 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ณัฏฐ์ชญาดา งามสามโสด

4633 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย ธนวชิญ์ จริประนันท์

4634 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ธญัจริา หลากสุขถม

4635 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว นัชชา ขนัธกร

4636 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย นิติรัฐ ศรีชมุพล

4637 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว นิภัทธ์ เดชทัพ

4638 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย ปรเมศ เหมเสม

4639 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ปราณปรียา มงักรณ์

4640 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ปอฝ้าย สังขม์งคล
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4641 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ปาณิสรา ควนัไชย

4642 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว พัณณิตา สุขเีกตุ

4643 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว พัทธมนต์ เผือกเดช

4644 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย พีรธชั ทองบาง

4645 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ภัทรวดี โสไธสง

4646 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย ภูดิศ มพีลอย

4647 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว มนัสวรรณ จนัปุ่ม

4648 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว รุ่งรวี อรุณศิริวฒันา

4649 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว ลภนา ใจกวา้ง

4650 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย วชัรพัฐน์ ครุธแกว้

4651 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว วาสนา เกยีรติอรัญ

4652 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว วาสนา ยมณี

4653 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว สรรัตน์ ยอดริด

4654 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว สริดา รัตนธร

4655 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว สุทธดิา สีเคน

4656 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว สุพรรณี ปานประเสริฐ

4657 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย หัสรัฐ ตัญตรัยรัตน์

4658 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว อชริญา โรจนพฤกษ์

4659 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นางสาว อธชิา ฤทธไิชย

4660 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาประวติัศาสตร์  นาย อทิธพิันธ์ ปันดี

4661 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นางสาว ชชัฎาภรณ์ จดุจนัทึก

4662 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นาย ธญัเทพ พลายมว่ง

4663 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นาย ธรีภัทร พูลแกว้

4664 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นางสาว ปุณญิศา เมอืงพรหม

4665 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นาย ภรัณยู บุพศิริ

4666 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นาย ยงยทุธ ศาตนันท์ชยั

4667 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นาย วงศ์ตะวนั เวยีนววิฒัน์

4668 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นางสาว สรารัตน์ ชว่ยนุ้ย

4669 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นาย สุปวร์ี สุขทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4670 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์  นางสาว สุภารวี อุ่นวงค์

4671 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย กรพัส ชาญกล้า

4672 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กษมา ค ามาเร็ว

4673 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย กษิดิศ เรืองศรี

4674 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาณัฐ สาครวาสี

4675 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว เกวลิน ต้ังสมบัติวสิิทธิ์

4676 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว คณภรณ์ ข าศิริ

4677 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนากานต์ โพธิ์สม

4678 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ชลธาร หนูรัตน์

4679 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชดิชม กมลฉตัรโสภณ

4680 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลีุพร วงศ์สอน

4681 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐวฒัน์ กลุจติติชติุพร

4682 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยช์นก เจยีรศิริ

4683 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว น้ าทิพย์ ศรีภักดี

4684 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปกรณ์ สามสุวรรณ

4685 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปารดา ปลากดัทอง

4686 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปิยงักรู วยัเจริญ

4687 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปุญชรัศมิ์ สุขใส

4688 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ผเดิมพงศ์ คงสมาน

4689 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฟาเดีย เบ็ญโซะมา

4690 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภานุชนารถ ภัทรมานะวงศ์

4691 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภิญญดา เสวกพันธุ์

4692 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว รนิชา ศรีมหาดไทย

4693 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วนิดา บาริศรี

4694 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย วรีภัทร พงศ์สิทธโิชค

4695 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิวพร วงค์จอม

4696 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริกญัญา อนิทะรังษี

4697 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิรินาถ เลิศสิริสถาพร

4698 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุจติรา พิทักษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4699 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุนิศา ไทยค า

4700 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุพิชชา ศรีจนัทร์

4701 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภนิดา พูลเพิ่ม

4702 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อริยาภรณ์ ศรีโสภา

4703 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อนิทิรา เพ็ชร์ยอด

4704 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย เอกพล แกว้เจริญ

4705 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐประศาสนศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว เอวติรา เพ็งธรรม

4706 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) นางสาว กชกญัญษร แสงธนหิรัญ

4707 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) นางสาว ณัฏฐภัทร เปรมชู

4708 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) นางสาว พิมพ์ชนก สิริวฒัน์จนิดา

4709 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) นางสาว วริศรา รัตนทิพย์

4710 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว กนกวรรณ บัวสงค์

4711 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย กวนิท์ อยู่พัฒน์

4712 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย กนัต์ธรินทร์ บุญชยั

4713 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย จริาเจต อนิทสระ

4714 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญานิษฐ์ สายสุด

4715 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย ชายชาญ ใบกวา้ง

4716 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐชนน หามนตรี

4717 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐพล ธใิจ

4718 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย ธนิสร นนท์ณรงค์

4719 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย นที เพิ่มเจริญ

4720 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย นภัทร โพธแิสนสุข

4721 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย ประภาคย์ วารนิช

4722 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว พิริยาพร วงศ์ศิริ

4723 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทราพร ทรัพยพ์ันธุ์

4724 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย ภาณุวชิย์ สมดี

4725 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณกานต์ เหล่าภักดี

4726 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว วริศรา โพธิ์ศรี

4727 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย วษิณุพงศ์ ปีดแกว้
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4728 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิริกลุ ศิริสัมพันธ์

4729 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย สรวชิญ์ เพ็งล า

4730 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย สิทธโิชค เล้ียงรักษา

4731 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว สุปรียา เรืองค า

4732 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย หรรษธร มลูโพธิ์

4733 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นาย อโณทัย บัวบาน

4734 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (การปกครองและการบริหารจดัการท้องถิ่น) (ภาคพิเศษ) นางสาว อนันตญา เจะ๊หมดั

4735 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นางสาว ชมปวณ์ี บุญรุ่ง

4736 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นางสาว ณิฌาพรรณ ทองสาด

4737 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นางสาว ทิพรัตน์ โมงขนุทด

4738 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นาย นวพล สกลุปั่น

4739 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นางสาว ปภาวี ตันติศิรินทร์

4740 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นาย พราหมณ์ จตัวานนท์

4741 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นาย พุฒิเมธ ลายคราม

4742 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นาย ภูผา สุวรรณพฤษชาติ

4743 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นางสาว สิรภัทร จติต์ธรรม

4744 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) นางสาว โสภิดา สังขพัฒน์

4745 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลพักตร์ ปัตวงค์

4746 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญารัตน์ เมฆะสุวรรณโรจน์

4747 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุธดิา เมอืงดี

4748 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว จริภิญญา สุดตา

4749 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นาย ฉตัรปพน สุขวชิยั

4750 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลธชิา โชคสกลุวงศ์

4751 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณิศา หวนัโส๊ะ

4752 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นาย ณฐกร มา่นตา

4753 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐนันท์ หัสคุณไพศาล

4754 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นาย ตนุภัทร์ บวบหอม

4755 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว พรธนานันท์ ไชยยนับูรณ์

4756 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว พรนภัส สังขเ์จริญ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4757 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ภูริชญา ขนุอนิทร์

4758 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นาย มฮัูมหมดัฟัจรีย์ รอยงิ

4759 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณวษิา ค าแกว้

4760 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว วราลี บุญรอด

4761 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศราภา ปานะเจริญ

4762 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิโรธร ด าสนิท

4763 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว สิรีภรณ์ อาษานอก

4764 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชญัญา บุญกมล

4765 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นางสาว อชริญา สงวนพงษ์

4766 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (ความสัมพันธร์ะหวา่งประเทศ) (ภาคพิเศษ) นาย อนันรา โรจนากาศ

4767 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) นางสาว กนกวรรณ วฒันประภาชยั

4768 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) นาย กลุเดช ศีรษะภูมิ

4769 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) นางสาว ธวลัรัตน์ ธรรมสีหา

4770 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) นางสาว พัชรียา ไชยยะ

4771 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) นางสาว อารียา พิสุทธธ์นาสาร

4772 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนกนันท์ ทองอยู่

4773 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นาย ชยัรัตน์ สุวรรณรัตน์

4774 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิดาลัด ริไธสง

4775 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐวฒิุ ก าเนิดรักษา

4776 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิสา เบียดกระสินธุ์

4777 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นาย นราธร ขนัตีสา

4778 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว บุณยนุช ยุ่นประยงค์

4779 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยรัตน์ กนกจรัสวาณิชย์

4780 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นาย ภาคภูมิ จนัทร์เพ็ญ

4781 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว มญัฑณา แยม้รส

4782 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว ลลิล ขวญัศรี

4783 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิลป์สุภา จา่มว่ง

4784 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นาย ศุภเดช สาคร

4785 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นาย สิทธพิร โป้ทอง

Page 165 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4786 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว สิรามล พระววิงศ์

4787 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชญัญา นรินทร์ศิลป์

4788 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภาวดี ขาวดี

4789 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภาวดี ฟักเล็ก

4790 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นาย อชริะ เพชรเรือง

4791 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว อภิญญา สารวงษ์

4792 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิารัฐศาสตร์ (บริหารงานยติุธรรมและความปลอดภัย) (ภาคพิเศษ) นางสาว องัสนา สุระเสน

4793 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว กนกพร สังขมณี

4794 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว กญัฐิตา เยน็อว่ม

4795 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นาย โกศล เงิน

4796 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว จดิาภา ด าพลับ

4797 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว จรีะนันท์ ไวทยการ

4798 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว ญาณกร วชริวทิยากร

4799 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว ณัฐธดิา มาลินี

4800 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นาย ธรรมปพน ทรงธบิาย

4801 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นาย ปรมตัถ์ บุญปั้น

4802 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว ปริยนุช ฉายาสกลุวงศ์

4803 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว ปุณยาพร รัตนกจิไพศาล

4804 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว เปมกิา จนัทรัตน์

4805 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว พจณิชา พรมธริาช

4806 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว พศิกา ล้อนพรัตน์

4807 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นาย พศิน อนิสวา่ง

4808 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นาย พัสยศ โอภาสมงคลชยั

4809 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว พิชญาดา เหมอืงทอง

4810 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว แพรวา กนุเสน

4811 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว ภคมณ กจิปรีชาวนิช

4812 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว รินรดา ศิริหัสถศักด์ิ

4813 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว รินรดา หล่ าจนัทึก

4814 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว ลภัสรดา พินศิริกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4815 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว วราลี สวา่งเนตร

4816 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว วภิาวรรณ นุชทองมว่ง

4817 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว ศรัญญาทิพย์ มงัส์คละแสน

4818 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว ศิวนันท์ นิมติสกลุวฒัน์

4819 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว สิรารมย์ มณีวงค์

4820 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว สิราวรรณ ญาติดอน

4821 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว อจัจมิาณัฐ เกษมจนัทรโรจน์

4822 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา  นางสาว อญัชลีนา ชตาเพล

4823 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว กนกพร แซ่พัว

4824 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว กนกพร ดวงมณีรัตน์

4825 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย กอ้งภพ ปั้นศักด์ิ

4826 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย จตุพร ชาวบางรัก

4827 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว จริยาพร สุรพรรณ

4828 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว จอมขวญั ขนุพิทักษ์

4829 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย จอมภพ วรเวสวฑุฒี

4830 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว จดิาภา กลุฤทธิ์

4831 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว จริาพร กล่ันกนัภัย

4832 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว จฑุามาศ วงษ์ขนัธ์

4833 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ชนพล ไชยขนัธ์

4834 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ชยัภัทร ขว่งทิพย์

4835 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว โชติกา หิงหิรัญ

4836 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว โซเฟีย หยรีาเหม

4837 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ญดา สิทธวิรีธรรม

4838 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณฌาพร รุดดิษฐ์

4839 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ณัชสมชัญ์ อคัรจรัสวงศ์

4840 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฎฐนันท์ เพิ่มสมคัร

4841 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐนิช ชื่นไทย

4842 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา เพชรรัตน์

4843 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิสาชล สิสถาน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4844 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ตวษิา ชลชพี

4845 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ถริพร พัฒนชนชาติคีรี

4846 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ธนพัฒน์ ในจติร

4847 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนสร สุจริต

4848 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยนันท์ หาดเจยีง

4849 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ธาราฑัย ธรรมโสภณสกลุ

4850 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว นันท์ณภัส พุฒิสมบัติ

4851 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว นันท์นลิน ศรีกฎุ

4852 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว นันทิชา กญัญพิลา

4853 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย บุณยภริต ทะสวสัด์ิ

4854 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภัชญา หวงัชชูอบ

4855 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ปัญญา โพธปิักขยิ์

4856 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ปิติกร พิลึก

4857 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว พรชนก เลิศคชสีห์

4858 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว พรทิพย์ นิภาพงศ์พิศาล

4859 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว พรภวษิย์ วงศ์ค า

4860 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว พรสิริ อศัวสืบสกลุ

4861 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว พัตรพิมล โสดา

4862 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ชนก ใจแกว้ทิ

4863 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว พิยดา ธมิาชยั

4864 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวา ยิ่งศิริ

4865 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ภคนันท์ สิริพานิชกลู

4866 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทราวดี เอี่ยมจรูญ

4867 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ภูริชญา ภัครัตน์

4868 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ภูรี ตรีรานุรัตน์

4869 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ยมาภรณ์ เทพณรงค์

4870 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ยศัสกร อนันต์ชยัพาณิชย์

4871 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว รัตติยา บัวราช

4872 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว วรกานต์ อนันต์สุขเกษม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4873 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย วรยธุ กลางจตุรัส

4874 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว วริศรา มนิศรี

4875 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว วาสิตา ชาญชาตรีรัตน์

4876 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว วไิลรัตน์ วชรมงคลสิน

4877 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิรัตน์ อตุส่าห์

4878 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิริวลี ประเสริฐสงค์

4879 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย ศุภวชิญ์ ไทยสิทธิ์

4880 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภัชญา คล้ิงเคล้า

4881 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภัชญา ธรรมเนียม

4882 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว สายนที แซ่หมู่

4883 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย สิทธวิติุ สุนทรพงษ์

4884 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว สุจติรตรา ชเูชื้อ

4885 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชานันท์ สอดศรี

4886 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย สุทธชาติ ทับหิรัญ

4887 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย อติวชิญ์ สุนทร

4888 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว อนัญญา จลุกโกมล

4889 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย อนุสรณ์ ศักด์ิสิทธพิิทักษ์

4890 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว อรทิชา แสนสุมา

4891 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นาย อทิธพิัทธ์ ส าราญร่ืน

4892 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาสังคมวทิยาและมานุษยวทิยา (ภาคพิเศษ) นางสาว อสิุชา พรแสนศรี

4893 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาภัค เหล็กกล้า

4894 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ขวญัจริา อโิต้

4895 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นาย ฉตัรดนัย สุขนวล

4896 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นาย ชญานนท์ กลับอ าไพ

4897 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนมช์นก ลาสอน

4898 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ชวศิา พัฒนมขุ

4899 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาดาภา ปราบมาลัย

4900 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐณิชา บี

4901 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐสุรางค์ อรศรี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4902 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ดนิตา ศิริสรรหิรัญ

4903 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นาย ทศพร พจมานเมธี

4904 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว นฤมล ไร่ไสว

4905 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว นับทอง สุทธวิารี

4906 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ใบบุญ เขยีวพันธุ์

4907 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ปทมนท เรืองเทศ

4908 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวี ศรีฉนัทะมติร

4909 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวณีา พรหมชนะ

4910 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยธดิา ต่อพรหม

4911 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว พนทิดี แกว้มณี

4912 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว เพ็ญพิชชา กรโคกกรวด

4913 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวา แดงสา

4914 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว มนสิชา บุญกอง

4915 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว รุ่งทิพย์ เหมหอมเงิน

4916 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ลลิตา เอกวรรณ

4917 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นาย วรากร มว่งออ่น

4918 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว วริศรา ศรีทอง

4919 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว วชิญาดา พรมรุกขชาติ

4920 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว วไิลวรรณ ศรนุรักษ์

4921 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภรดา โมธนิา

4922 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภรา ศรีระกจิ

4923 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภจริา ภูศิริ

4924 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว อมสัฌา ภูค ากอง

4925 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว อรณิช ชาวทะเล

4926 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว อริสรา พรหมสาขา ณ สกลนคร

4927 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นางสาว อริสา เกา

4928 บางเขน คณะสังคมศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศึกษา (ภาคพิเศษ) นาย อนิทรชยั ยาประเสริฐ

4929 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นาย กติต์ิเมธี โรจวรัิลรัตน์

4930 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว คีรยา เพ็ชรชว่ย
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4931 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว ญาณิศา อุ่นสุข

4932 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว ณัฎฐนิช ลาตวงษ์

4933 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว ณัฐนิช ศิวะทรานนท์

4934 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว ณิชกลุ ววิรรธนวรางค์

4935 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นาย ธนกร กล่ินบัวแกว้

4936 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว นวตมน ประกอบพรเจริญ

4937 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นาย ปกรณ์รัตน์ นาคตรง

4938 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว ปรีณาภา แหวนทอง

4939 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว ปรียาวลัย์ คลังวจิติรภา

4940 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นาย ปัญญากรณ์ มาลาวงษ์

4941 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว ปาลิดา เมธาสมทิธก์ลุ

4942 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว ฝนดาว มโนตา

4943 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นาย พชรพล จติตาพินิจมาศ

4944 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นาย พศวตั ศรัทธาพร

4945 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว แพรวา ธนาสารพูนผล

4946 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นาย ศตวรรษ ประดาอนิทร์

4947 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นาย ศิริมงคล บัวประเสริฐ

4948 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว สวรรยา พัวภูมเิจริญ

4949 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ.  นางสาว สุปภาดา จนัทร์ถนอม

4950 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว กฤตชญา บัวขวญั

4951 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย กนัตภณ จารุตกานนท์

4952 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว เขมจริา เถาปินตา

4953 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว จริพัชร์ อมัพรภัทรศักด์ิ

4954 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ณฐมน ชอบธรรมดี

4955 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย ณภัทร ประยงค์

4956 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ธญัธติา ป้อไชยยะ

4957 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ธญัลักษณ์ ฤทธเิดช

4958 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ธนัยพร เกยีรติขจรเดช

4959 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ธนัยพร ชื่นอารมย์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4960 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย นรุตม์ ชพีเจริญรัตน์

4961 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย นฤดม สมจริง

4962 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย ปนาวธุ วรมนูชยั

4963 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ปภาวรินท์ ประภา

4964 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ประภัสสร ธรรมกรีติ

4965 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ปริตา คงแสง

4966 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ปัทมาภรณ์ เจนศิริวงษ์

4967 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย ปาณัสม์ รุ่งนิรันดรกลุ

4968 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ปิยะธดิา ทับทิมหิน

4969 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย พศวร์ี วณิกลุพิทักษ์

4970 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย พีรวสั ทองดอนเปรียง

4971 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว แพรวทิพย์ โชควฒันาวงศ์

4972 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว วรัิญญา บาลทิพย์

4973 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ศศิญาดา อธบิาย

4974 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว ศุภรดา พรบุญเรือง

4975 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย ศุภรัชฎ โชติมณี

4976 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว สิริณณิชา ติณะมาศ

4977 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว สุทัตตา บุศยพลากร

4978 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย โสธร จริะแพทย์

4979 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว อรธดิา อนิทรสงเคราะห์

4980 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว อรวรา บุณยพรรค

4981 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว องัวรา ปุรเชษฐ์ณิชมน

4982 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นางสาว อาทิมา ทังสุพานิช

4983 บางเขน คณะสัตวแพทยศาสตร์ สพ.บ. นาย เอกจรีะ ศักด์ิอนุชาต

4984 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว ชลธชิา พูลเอยีด

4985 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นาย ณภัทร เนตรรัตนะ

4986 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว ณัฐรัตน์ หลิมประเสริฐ

4987 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว ธญัพิชชา แกว้โมรา

4988 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว พชรภัทร งามประเสริฐ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

4989 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว พัทธธ์รีา บัวประเสริฐ

4990 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว วรรณิกา จารุนัย

4991 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นาย สถติ นารอด

4992 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นาย สหัสวรรษ อุ้มไกร

4993 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว สุพรรษา ผลถวลิ

4994 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว สุภาภรณ์ พุดบ ารุง

4995 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว สุวมิล เฟืองผ้ึง

4996 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว อภิญญา กะกามนั

4997 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว อริสรา ศรีสวสัด์ิ

4998 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว กนกพร โครงเสือ

4999 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว กนกพร ลาวเวยีง

5000 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว กนกวรรณ วรศรี

5001 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว กมลทิพย์ ฤทธิ์ปล้อง

5002 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว กรชวลั เกดิโมลี

5003 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย กรวชิญ์ ศรีออ่น

5004 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว กญัญาวร์ี มวีาสนา

5005 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว กติติวรรณ โสดตะคุ

5006 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย เจษฎากร พงษ์อดุม

5007 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ชญานิษฐ์ ศุภเกษม

5008 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ชนัตถ์ เหมทานนท์

5009 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ชยากร เดชเพิ่มสุข

5010 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ชลธดิา องัคนิตย์

5011 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ชชัชญา ศิริดีกจิ

5012 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ชชัญาภา คมทัศนีย์

5013 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ชาญณรงค์ คงเสือ

5014 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ชติุภัทร บุบผาค า

5015 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ญดาวรรณ สุดสัตย์

5016 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ณพล ศดิพันธุ์

5017 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ณัฏฐพล ไพศาลกมัพลกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5018 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ธณพัฒน์ พร้าเพรียง

5019 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ธญัชนก เนื้อนิล

5020 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ธนัยพร ก าพลรัตน์

5021 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย นนทพัทธ์ ศิลารักษ์

5022 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ปานบุปผา ตันติวงศากลุ

5023 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ปิณฑิรา ยิ่งมล

5024 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย พชรพล เหมอืนเจด็ร้ิว

5025 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย พฤฒินันท์ ยิ้มทะโชติ

5026 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย พีรพนธ์ เอี่ยมสอาด

5027 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว แพรวา มว่งสวย

5028 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ภัทรานิษฐ์ พรมมา

5029 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว มนัสนันท์ สร้างสาม

5030 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว รภีพัฒน์ ภารา

5031 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว รินรดา รุ่งจวิารักษ์

5032 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว วธญัญา กล้าหาญ

5033 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว วริณณดา อว่มคงศาสตร์

5034 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ศศิกานต์ รุณไชย

5035 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ศศิธร อดุมศักด์ิ

5036 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ศิวกร นนทแกว้

5037 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ศุภชญา อมัโร

5038 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย สรวศิ เพ็งสวา่ง

5039 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย สิทธพิร เพชรสังหาร

5040 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว สิริพรรณวลี หมั่นเสมอ

5041 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว สุนิตา เพชรตะกั่ว

5042 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว สุภาภรณ์ แสนสุข

5043 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว หทัยภัทร เทียนด า

5044 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว อรอนงค์ ธญัญวานิช

5045 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว อญัชสิา เชื้อฉนุ

5046 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว อญัชสิา ดีนุช

Page 174 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5047 บางเขน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย อุ้มบุญ ฉลาด

5048 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว กลัยวรรธน์ ดีคล้าย

5049 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว จติราภา เครือนพคุณ

5050 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย ชยานันต์ สาลี

5051 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย ชวลัวทิย์ ณ ไพรี

5052 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว ชญัญอร ปานรัตน์

5053 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว ณัฐพร แหลมทอง

5054 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย ทักษ์ณัชพงศ์ มั่นวชิาธร

5055 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว นวพร ชยัศรี

5056 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว น าพร พรหมมา

5057 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว บงกชกร ภุมมาลา

5058 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย ปวริศร์ ดิลกพรเมธี

5059 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย พลเทพ บันดิษฐ

5060 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย พศวร์ี ศุภจติกลุชยั

5061 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย พีรภัทร ดีหา

5062 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว ภัคธมีา แกว้เกตุ

5063 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว ภัทรนันท์ ประเสริฐศรี

5064 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย ยศพัทธ์ เกยีรติตระหง่าน

5065 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว รุ้งทิพย์ บรรเทา

5066 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย วชริวทิย์ เพชรชพูงศ์

5067 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว วชริาพร มทีรัพย์

5068 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว วรัิลพัชร หัตถศักด์ิ

5069 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย วรีภัทร เดชานุวฒันา

5070 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว ศรินทิพย์ ณะไธสง

5071 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว ศิรดา ไชยชมุศักด์ิ

5072 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว ศุภรดา ล้วนเล็ก

5073 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย สิทธธิร พุ่มไม้

5074 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว สุชาดา บุญตันจนี

5075 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นาย อริญชย์ วนาปกรณ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5076 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยกีารบรรจ ุ นางสาว อารยา นาวาลอย

5077 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นาย กฤษฎี วงัมลู

5078 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นาย กษิด์ิเดช ชสัูงข์

5079 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว กิ่งกาญจน์ จนัทา

5080 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นาย ชนินทร์ สุวรรณไพบูลย์

5081 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นาย ชยตุม์ รุจริะอนันต์

5082 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ชชัวรรณ นราชยัวบิูล

5083 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ชญัญานุช ค าขดั

5084 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ฐิติภรณ์ อนิทรรุจกิลุ

5085 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ณัฐชยา ศรียาภัย

5086 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ณัฐธดิา เพชรคง

5087 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นาย ธนพล มาอยู่ดี

5088 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว นริศรารัตน์ สนสุทธิ

5089 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว น้ าเพ็ชร ลาภปัญญา

5090 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ปภัสสร เนียรมงคล

5091 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ปัณณพร บุญซ้ิว

5092 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว พัณณิตา เพชรรัตน์

5093 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว พิชญ์สินี เจยีรวณิชชา

5094 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว พิชญาภา ตุลาทอง

5095 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว แพรภูษา สุขบรม

5096 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ภารวี องัครุธ

5097 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว รัชนี หวงัหลี

5098 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว รัตนา หล้าหัวหนอง

5099 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ลัทธพร ลัทธิ

5100 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว วรรณฒิญา บุญประเสริฐ

5101 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว วรรณวนัช ขวญัดี

5102 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นาย ศรัณยช์ยั นุชเจริญ

5103 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ศศิกานต์ ประสาร

5104 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ศุภิสรา อกัษรก าราล
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5105 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว สมหญิง ปุยค า

5106 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว สรัลรัตน์ ตามวงศ์

5107 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว อภิชญา พงษ์ไพร

5108 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว อภิรส เฉยโคกหมอ้

5109 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพ  นางสาว ไฮฟา ตานี

5110 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิานวตักรรมและเทคโนโลยอีตุสาหกรรมเกษตร (นานาชาติ) นางสาว วรรณเพ็ญ ไชยทนุ

5111 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย กฤษดากร หวงัรักกลาง

5112 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว คณิศร ทัพซ้าย

5113 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย จริกติต์ ธนสิทธโิชติพันธุ์

5114 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว จริาวรรณ ค าลา

5115 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว จฬุารัตน์ พงษ์สุวรรณ

5116 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ชญานิศ มทีอง

5117 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ชณินดา สิงห์สองคอน

5118 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ชยาภรณ์ เรืองเกตุ

5119 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ชลธชิา ผจญจติต์

5120 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย ชชักฤช มงคลเสาร์สุข

5121 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย ชษิณุชา เหมประสาทพร

5122 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ณัชชา กรานสุข

5123 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย ณัชพล มหัธธญัญวาณิชย์

5124 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ณัฎฐณิชา โห้เฉื่อย

5125 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ณัฏฐภัทร แกว้แยม้

5126 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ทิวาพร คงคุณ

5127 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย เทพนิมติร แกว้จติต์

5128 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย ธนายทุธ คูณชยั

5129 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ธญัญชนก พิกลุแยม้

5130 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ธติยา พันธน์้อย

5131 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย ธรีภัทร น้ ากล่ัน

5132 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว นภัสสร เกดิกญัการ

5133 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย นราวชิญ์ เพ็ชร์ดี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5134 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว นัดดา เงินรูปงาม

5135 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย นิธวิฒัน์ ปิยจนัทร์

5136 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว บุญยานุช พงษ์ภมร

5137 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว บุณยวร์ี บัณฑิต

5138 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว เบญญาภา อารมยสุ์ข

5139 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ปฏิมา แต่มบีุญ

5140 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ปาณยา ศรีอาริยะรุ่งเรือง

5141 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ปุษยา ดวงสุวรรณ

5142 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย พร้อม ชนะนิธธิรรม

5143 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว พฤกษา เจริญทั้งเมอืง

5144 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย พลพรหม ขนุพรหม

5145 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย พลวฒัน์ แพนไธสง

5146 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว พัชรกมล กองเงิน

5147 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย พันธนันท์ กอบกจิชยัสงค์

5148 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว พิชชาพร วรีะพลากร

5149 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย พิชญะ แสงนูญ

5150 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว แพรวา สบายเมอืง

5151 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ฟิรดาวส์ ผ่องโสภา

5152 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ภคพร ชาติทรัพยสิทธิ

5153 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ภณิชชา เศรษฐบุตร

5154 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ภัณฑิรา ตรีขนัธ์

5155 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ภัทรสุดา สถติยธ์รรม

5156 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว รจเลจ ศรีวราวชิ

5157 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว รสินทรา ยอดวจิารณ์

5158 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว รัตนวดี เพาสีนวล

5159 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว รุจรดา สุวรรณเกตุ

5160 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย รุจภิาส วงศ์วานศรีสุข

5161 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว วรรณพร เทพชนะ

5162 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย วริทธิ์ ล่ิมปนาท
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5163 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย ศรัณย์ อนุวงศ์วฒันชยั

5164 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ศศิญา ไชยภัฏ

5165 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย ศักด์ิดา โตต้ัง

5166 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ศิราพร ค้ าคูณ

5167 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ศิวชัญา เพ็ชรกลม

5168 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ศุภวพิชญ์ เจยีมเจริญเดช

5169 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว ศุภานิช ไมโ้คกสูง

5170 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว สาธติา นันทการ

5171 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย สิปปกร มาลาค า

5172 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว สิริญา วงศ์กนัทะ

5173 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว สุขติา ประนม

5174 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว สุพรทิพย์ เผือกส าลี

5175 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย เสฏฐวฒิุ เชาวน์ดี

5176 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นาย หรรษลักษณ์ มหาบูรพา

5177 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว อภิชญา ค ามา

5178 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาพัฒนาผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมเกษตร  นางสาว อสิริยา บุญหลาย

5179 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว กรสิกานต์ แซ่เตียว

5180 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว จริพร ชนิรุ่งเรือง

5181 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว ชลิดา ธรีมาศมงคล

5182 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นาย ณัฐสรณ์ เชาวน์สุขมุ

5183 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว ประภาดา ลีระสันทัดกลุ

5184 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว ปรียาภัทร ปิดตาทะสา

5185 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว ปิยาภรณ์ ชสูวา่ง

5186 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นาย พัทธดนย์ สมาธปิัญญา

5187 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว พันธติรา รัตนา

5188 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว พันวา สุขเสวี

5189 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว ภาวนิันท์ ใจมั่น

5190 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นาย รวภีัทร์ พรนราดล

5191 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นาย ววิศิน์ ศรีประจติติชยั
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5192 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว สวรินทร์ ตันติสัจจธรรม

5193 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว สุทธดิา ภูสนาม

5194 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร  นางสาว อชริญา บุณยเกยีรติ

5195 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว กนิษฐา กองอน้

5196 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลพร มนัสเสถยีร

5197 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นาย กษิดิศ ฉมิวงศ์

5198 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นาย กติติพงษ์ สุขสวสัด์ิ

5199 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว กติต์ิพิมล แซ่ตัน

5200 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นาย กติติภพ แกว้จนุันท์

5201 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว กติิยา ยาดาบ

5202 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว กลุธดิา มบีุญพอ

5203 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว กลิุสรา เถามณี

5204 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว เขมกิา มธวุร

5205 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลธชิา จนัทร์ดี

5206 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลาทร ชยัศิริ

5207 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญัญา พิสุทธกิลุชยั

5208 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิติรัตน์ สิทธสิงวนพันธ์

5209 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณภัทร ดิลกถกลการ

5210 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐวรรณ กนิษฐคนธ์

5211 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา บุญสอาด

5212 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐนันท์ วงศ์ภัทรโชติ

5213 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ทิตยา ใจกล้า

5214 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยชนก พันธุ์ศรี

5215 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัสวรรณ อ่ าพูล

5216 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว นฤมล อริยะพัฒนพาณิชย์

5217 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว นิชานันท์ กาญจนการุณ

5218 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว บัณฑิตา ผิวงาม

5219 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว เบญญาภา อษุาจนัทรากลุ

5220 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปวริศา เปล่งสมบัติ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5221 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิ่นมนัส ชนะกลุ

5222 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยะวรรณ จนัทร์เรือง

5223 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นาย ปุญญดิต สกลุวฒันะ

5224 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ปุณิกา เกยีรติกานนท์

5225 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นาย พรธาวนิ ไชยทอง

5226 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชราภา เสถยีรวฒิุไกร

5227 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัคจรีา เตโชฬาร

5228 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ยลรดี เลาวเลิศ

5229 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นาย รัฐภูมิ อริยะวฒิุพันธ์

5230 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว วรกนก อาชวพิสิฐ

5231 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นาย วรพล กอ้งศักด์ิวฒันา

5232 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิริรัตน์ แซ่หลอ

5233 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว สมกรณิกา สมเกษิณีพงษ์

5234 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นาย สหพันธ์ ฐิติโชติชยามร

5235 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุธาสินี วรภากรณ์

5236 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว สุพิชญา กจิเวชเจริญ

5237 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว หัชชพร เสมาพัฒน์

5238 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว อนัญญา อธกิารนุกลู

5239 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร (ภาคพิเศษ) นางสาว อวสัดา เรืองวฒันกลุ

5240 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว กติติมา ปาปะสังข์

5241 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว ชนกนาถ สุระมรรคา

5242 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว ณัฏฐ์กฤตา เกษวเิศษ

5243 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว ณิชานาฏ คชฤทธิ์

5244 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว ดารุณี จนัทรดร

5245 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว นภาพร ไขแสงจนัทร์

5246 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว นิศเนศ พงษ์เกษร

5247 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว พลอยชมพู ไฝทาค า

5248 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว มกุดารัศมิ์ แกว้เหล็กไหล

5249 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว สิริยากร ซ่ือสัตย์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5250 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว สุชานันท์ อนิทิวาด

5251 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว สุทธกิานดา เสือสด

5252 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว สุรัชญา คงหนองลาน

5253 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว หทัยชญา เกตุจ ารูญ

5254 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นาย อฐัพล สุธธีาดา

5255 บางเขน คณะอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงทอ  นางสาว อาทิตยา ไกรธริาช

5256 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย คุณาณัชญ์ มว่งทอง

5257 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย ณัฐบดินทร์ เส้นทอง

5258 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย ทองดี สิงห์วสุิทธิ์

5259 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย ธนดล ไทยประจง

5260 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย ธนวฒัน์ ดัดเพ็ชร์

5261 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว นภัสสร มานักฆอ้ง

5262 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว นะระตี ส าราญสุข

5263 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว นิชานันท์ ด ารงศักด์ิวรุิฬห์

5264 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย ปณิธาน ชลธาร

5265 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย ปริวฒัน์ สุวทิยเ์รืองฤทธิ์

5266 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย พชร กองแกว้

5267 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว พัจมญิ อนิทรพิบูลย์

5268 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว ภัทรธดิา ปู่สีแสงออ่น

5269 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว ภูริดา นิลชจูติร

5270 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว ศิริกานดา เชยีงกะเสม

5271 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว ศิรินภา เหล่ามผีล

5272 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นาย อธปิ บุญสอาด

5273 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว อภิชญา อนันต์บัญชาชยั

5274 บางเขน วทิยาลัยบูรณาการศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื  นางสาว อารียา แสงสารพันธ์

5275 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว กนกพร นันทพล

5276 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว กฤติมา สายทอง

5277 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว กฤติยาภรณ์ ปรือปรัก

5278 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย กาญจน์ กณัหา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5279 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ขวญัฤทัย เจริญสุข

5280 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย เขตต์ขณัฑ์ สิงหา

5281 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว คชาภรณ์ กนุมี

5282 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว คีตภัทร ศักด์ิวไิลล้ าเลิศ

5283 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย จริภัทร ผิวออ่น

5284 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ฉนัทิศา เทียนทอง

5285 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ชมพูนุท ทับทิมศรี

5286 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ชลธชิา เล่ือมใส

5287 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ชยัสิทธิ์ หวายนอน

5288 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ณฑิราภาส์ุ เคลล่ี เชง

5289 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ณัฏฐชยั ภู่ทรัพย์

5290 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ณัฐชารัศม์ เหลือจนัทร์

5291 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ณัฐณิชา ปัญญพลกลุวฒัน์

5292 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ณัฐณิชา มดีี

5293 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ณัฐนันท์ หมกทอง

5294 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ทัตชญา เนียมมะณี

5295 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ทับทิม ออ่นสี

5296 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ธนิษฐา โต๊ะทอง

5297 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ธวลัรัตน์ พงศ์สิษฐ์

5298 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ธญัมน ลิมปิชยัพงษ์

5299 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว นภกมล ขวญัวเิชยีร

5300 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว นภสร แกว้จนี

5301 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย นันทภัทร สุระเสียง

5302 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว นุชนาถ เพิ่มสันเทียะ

5303 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ปกรณ์ ศิริสุขไพบูลย์

5304 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ปรีญา เชดิแสง

5305 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ปาริชาติ บุญมา

5306 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว เปมกิา ลันขนุทด

5307 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย พงศ์ภัค ทรายค า
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รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5308 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว พรรณษา อนิทร์แจง

5309 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย พันธกานต์ นามวงศ์

5310 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว พิชญา สงเคราะห์

5311 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว พิมลวรรณ กล่ินบัว

5312 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว เพ็ญพิชชา ยิ่งยนื

5313 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ภคพร สุขวงศ์

5314 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ภราดร แผ่นค า

5315 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ภัคพร พุ่มข า

5316 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ภาณุพงศ์ แบบแผน

5317 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ภานุวฒัน์ สายกอ้น

5318 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ภิรมณ กจิวริิยภาภรณ์

5319 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว รชาภา เหมอืนพุฒ

5320 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย รพีพล ชลิศราพงศ์

5321 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย วงศธร กจินะ

5322 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว วรางคณา เจริญศิริ

5323 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว วราศิณี พรมราช

5324 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย วษิน มณีนาค

5325 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว วสุ สืบฤกษ์

5326 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ศตายุ ยอดแกว้

5327 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ศรุตยา นนทะวงศ์

5328 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ศศิวมิล ปุกค า

5329 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ศุภณัฐ ทรัพยแ์จม่

5330 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สราลี สุขสิงห์

5331 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สาริสา บริจนิดา

5332 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สิรภัทร นาคสุทธิ

5333 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สิริรินทร์ ชยัเพชร

5334 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สุกานดา ทนทาน

5335 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สุธนิี โรจน์บัวทอง

5336 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สุพรรษา แชม่ดารา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5337 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สุภัสสร เรืองรุจริะ

5338 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย สุรชชั ธรีะรัตน์

5339 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว อจริภาส์ วงษ์มณี

5340 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว อรอนงค์ บรรจงขจรบุญ

5341 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว อลิสา ใจชื้น

5342 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย อคัรเดช เสนียว์งศ์ ณ อยธุยา

5343 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว อญัญมณี เนื่องอาชา

5344 โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี โครงการจดัต้ังวทิยาเขตสุพรรณบุรี บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ไอยร์ดา กจิไกรมานะ

5345 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย กฤชพล จติเที่ยง

5346 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย กอกล้า โอฬารวตัร

5347 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย กนัต์พจน์ เส้นทอง

5348 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย กานต์ ธรรมสถติไพศาล

5349 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย จกัรพันธ์ บุญศรี

5350 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย จกัรภัทร พฤกธรา

5351 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย จกัรภัทร พวกแสน

5352 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ฉตัรมงคล ชว่ยยิ้ม

5353 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ชยตุม์ มมีขุ

5354 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ชลิตา สายอดุ

5355 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ฐิติกานต์ น้อยเจริญ

5356 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ณกฤช ลิยงค์

5357 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ณัฏฐณิชา วงษ์น้อย

5358 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ณัฐพงศ์ คณานุรักษ์

5359 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ณัฐศักด์ิ มาทรัพย์

5360 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ณิชากร โฉมยงค์

5361 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ดาราวรรณ โชติชว่ง

5362 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ธนดล ธรรมาภิรมย์

5363 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ธนภูมิ รักษาพราหมณ์

5364 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ธนาธปิ นนท์ตา

5365 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ธรณ์ เบ็ญจพรกลุพงศ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5366 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ธญัญะ นาดี

5367 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว นัทธนิี รัตนะ

5368 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว นิราพร อุ่นปลอด

5369 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย บรรณวชัร สงเล็ก

5370 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว บัณฑิตา เยน็ทรวง

5371 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ปกรณ์ แกว้ยก

5372 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ปภาวรินท์ ผลพูน

5373 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย พงศพัศ แสงสุรียว์ชัชรา

5374 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย พีรณัฐ วรีะนิพิฐกลุ

5375 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย พีรพัฒน์ ไพเมอืง

5376 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย พีรวสั ขวญัจุ้ย

5377 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ภาณุมาศ ทาประเสริฐ

5378 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ภาสวร์ี ชยัมงคล

5379 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ภูมพิลัง พูนศรี

5380 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ภูษิตา ศรีรัตน์

5381 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว มลิตา ค าทอง

5382 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว มานิตา บุริพา

5383 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย รชตวทิย์ โกศิลญวงศ์

5384 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย รณกร แซ่เง้า

5385 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย รวสุิต อนิทะสอน

5386 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย รัชชานนท์ บุญเนียม

5387 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย รัชพล สงเกตุ

5388 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ลักษิกา อปุพงษ์

5389 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว วชริญาณ์ บุญศิริ

5390 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย วรโชติ ต้ังบุญอกัษร

5391 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย วธิวนิท์ ชุ่มชื่น

5392 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว วริาวรรณ จนัทะนันท์

5393 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ศรัณยพงศ์ สารานพคุณ

5394 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ศสรรค์ รัตนลาโภ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5395 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ศุภณัฐ ไชยศิริโชติ

5396 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย สรัณกร ถนอมพงษ์

5397 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว สวติตา ปานเพชร

5398 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย สิทธา ล้ิมยง้

5399 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย สิทธโิชค อนิทวฒัน์

5400 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว สิรัชชา เตชะกลุปราณี

5401 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว สิรินญา จนัทบูรณ์

5402 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว สิรินดา โสภณวสุ

5403 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว สุธาสินี สุพรมมา

5404 สถาบันสมทบ วทิยาลัยการชลประทาน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย อาณัติ วรรธนะพงษ์

5405 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว ชนาภา กลีบบัว

5406 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย ณภัศร์ อนิทร์ถาวร

5407 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว ณัฐชา สืบสาม

5408 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย ณัฐดนัย ศรีสังข์

5409 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย ณัฐนนท์ พวงผกา

5410 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย ณัฐนันท์ ตรีนาย

5411 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย ทิฆมัพร นันทนัทมณีโชติ

5412 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย ธนพัฒน์ หน่อทอง

5413 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย ธนภูมิ บุรารักษ์

5414 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย ธนวฒัน์ ทองพาศน์

5415 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว นพรัตน์ ทองดี

5416 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว นภัสสร กาญจนดุล

5417 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย น้ ามนต์ วริิยจนัทร์ตา

5418 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว ประภาพร ท่าฉลาด

5419 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว ปวณ์ีธดิา สุทธศิาสนกลุ

5420 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว พรทิพย์ ด าเนื้อดี

5421 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย พฤฒินันท์ ดาราพันธ์

5422 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว พิชญาภา บุตรจนัทร์

5423 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว พิชญาภา แสงฤทธิ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5424 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว พิมพ์นารา เชื้อผู้ดี

5425 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว พิมลรัตน์ โพธิ์กล่ิน

5426 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว ภริตา คงเมอืง

5427 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว ภฤพันธ์ พันกุ้ย

5428 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว วริยา เจนลาภวฒันกลุ

5429 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว วนัวสิา รังษี

5430 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว วภิารัตน์ ครคง

5431 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว ศศิวมิล ดีดก

5432 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว ศิรดา ใจกล้า

5433 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว สุภาวดี เสนทอง

5434 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว สุรัชพร ทองแพรว

5435 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย อภิรักษ์ วงค์เขยีว

5436 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นางสาว อกัษราภัค ศิลาโคตร

5437 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเกษตรศาสตร์  นาย อจัญมาล เส็มละ

5438 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  นาย จกักาย แซ่ตัน

5439 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  นาย ชาญยทุธ เสาระโส

5440 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  นาย ธติิพงศ์ ตรีอนิทอง

5441 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  นาย ภัคพล สิงห์ศร

5442 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  นาย ศุภกฤฒ เจริญเกตุ

5443 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเคร่ืองจกัรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร  นาย อธศิกติต์ิ สันติบวรวงศ์

5444 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  นางสาว ชวลัลักษณ์ ทองห่วง

5445 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  นางสาว ทิดานัน ไทยประดิษฐ์

5446 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  นาย นนทกร หอมจนัทร์

5447 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  นาย ปฏิมากร กงัเตีย

5448 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  นาย ปิยะเคห์ เหมอืนประสาท

5449 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  นางสาว พรชนิตว์ ภูติชาญชยั

5450 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  นาย ภัทรเมธ เกล้ียงชว่ย

5451 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร  นางสาว สุพิชฌา ออนต๊ะไคร้

5452 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว กมลวรรณ ป้อมสุวรรณ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5453 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว คีตภัทณ ประมลูเฉโก

5454 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว จฬุารัตน์ ละครศรี

5455 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว จฬุาลักษณ์ จรเด็จ

5456 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว เจนจริา แววน า

5457 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ชนัญชดิา เหมอืนศรี

5458 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ชนากานต์ นาคเนียม

5459 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย ชลธี แป้นน้อย

5460 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ธมีาพร สมมาตย์

5461 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย นวภัทร์ สุริยะ

5462 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว นันท์นภัส เปี่ยมแกว้

5463 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว นิติกาญจน์ นิคมจติ

5464 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ปนัดดา รัตนะ

5465 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ปาจรีย์ กรวยทรัพย์

5466 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว เปรมสินี ดีละ

5467 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว พราวรวี ศรีสุเทพหิรัญญา

5468 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว รพีกาญจน์ พวงเรือนแกว้

5469 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว วรกานต์ ฆววีงษ์

5470 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย วรินทร ทองประกอบ

5471 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว วภิาดา จรถวลิ

5472 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ศริณ หุตะเสวี

5473 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ศศิพิมพ์ สมเกา่

5474 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ศิริกญัญา ประดับวงษ์

5475 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว สุภาพิชญ์ จติรแจม่ใส

5476 ก าแพงแสน คณะเกษตร ก าแพงแสน วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว อมลวรรณ พรายมณี

5477 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว กชพรรณ แสงเทศ

5478 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นาย กฤษณะ อน้สาย

5479 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นาย เกยีรติคุณ เนื้อทอง

5480 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว ขวญัฤทัย จนัทร์คีรี

5481 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นาย จรัิฐิ ศิริมหันต์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5482 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว ฉตัรธดิา โสมภีร์

5483 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นาย ฐานวฒัน์ ละพรมมา

5484 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นาย ณฐกร กองค า

5485 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว ณิชกานต์ หนูยิ้มซ้าย

5486 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นาย ธนภัทร โลหะสุวรรณ์

5487 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว ธนัยช์นก ลูกศร

5488 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว บุณยานุช คงศรี

5489 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว พราวตะวนั ปริยาภรโสภณ

5490 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว ภัทรจติรา เนียมหอม

5491 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว ศศิประภา จนัทร์กระจา่ง

5492 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว สกลุดีมา ดวงแกว้

5493 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นาย สุทธภิัทร มงัวอ

5494 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว สุประวณ์ี ทองเรืองสกลุ

5495 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว อทิตยา รวดเร็ว

5496 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นาย อภินันท์ มทีอง

5497 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว อรทัย บุตรวะลา

5498 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว อาทิตยา เรือนอบุล

5499 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว อารีรัตน์ วรรณาคม

5500 ก าแพงแสน คณะประมง วท.บ. สาขาวชิาประมง วชิาเอกเพาะเล้ียงสัตวน์้ า นางสาว อารีรัตน์ อรดี

5501 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว กมลพรรณ จนัต๊ะนัง

5502 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย กรมษิฐ์ จารีวาสิน

5503 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย กมัปนาท ธญัสุดาธนาวฒิุ

5504 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว เกศรา แน่นอดุร

5505 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย จริาพัชร ไชยกนัทะ

5506 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย จริายสุ บัวสงค์

5507 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ชญานนท์ อาทิตย์

5508 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ชนกนัต์ สาราจนัทร์

5509 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ชาญชล คงสมบูรณ์

5510 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย โชคศรัญญ์ จติุภณโชติพันธ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5511 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว ณฐพร สังฆะมงคลกจิ

5512 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ณรงค์ศักด์ิ ทรัพยใ์หญ่

5513 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ณัฐชนน ควรศิริ

5514 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ณัฐชนน พยงุวฒันกจิ

5515 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ณัฐดนัย ใจค า

5516 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ณัฐพล ผ่านทอง

5517 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ณัฐวฒัน์ กสิกจิ

5518 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ณัฐวฒิุ ปิ่นแกว้

5519 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ทวศัีกด์ิ จนัที

5520 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธนกฤต หน่อแกว้

5521 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธนพล นารินทร์

5522 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธนภัทร ภู่ค า

5523 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธนภัทร สวา่งเนตร

5524 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธนวรรษ ศรีสงคราม

5525 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธรรมนูญ แกว้ป้องปก

5526 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธญัธร บุญนุช

5527 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว ธมีาพร สุขหอม

5528 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธร์ีธวชั นามพิมาย

5529 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ธรีภัทร แพ่งศิริ

5530 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย นันทภพ ครุฑวฒันา

5531 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย นีรนาท ปานทรัพย์

5532 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ปทมากร โสตถกิพันธุ์

5533 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ปภาวนิ ศรีจ าพลัง

5534 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ปิติ เนตรฉาย

5535 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ปิยะวฒัน์ พ่วงศิริ

5536 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ปุริมปรัชญ์ เพ็งทรัพย์

5537 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย พงศ์ปพน สวสัดิภาพ

5538 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว พรนิภา แสวงกจิ

5539 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย พัฒนพงษ์ บุญเต็ม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5540 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย พัทธช์นก ดีสะเมาะ

5541 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย พัทธดนย์ เจา้แกน่แกว้

5542 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย พิสิษฐ์ พูลแกว้

5543 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ภัทรวรรธน์ เอี่ยมวลัิย

5544 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ภาคิน อปุรีพร้อม

5545 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ภูริณัฐ ทองโชติ

5546 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ยศกร เกษามา

5547 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ยศกร แกว้มณี

5548 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ยศพล สีหันต์

5549 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย รัชกฤช รุ่งโรจน์

5550 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย วรเมธ อานามนารถ

5551 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย วชัริศ สุพลดี

5552 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว ศรีไพร สิงห์ทอง

5553 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ศาสตร์ศิลป์ พรมสวสัด์ิ

5554 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ศิวกร โรจนการวจิติร

5555 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ศิวดล เนียมโสต

5556 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ศุภกติต์ ปานมา

5557 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย ศุภพล พหลยทุธ์

5558 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย สกรรจ์ สาระเจริญ

5559 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว สโรชา สมรูป

5560 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว สิริยาภา หยวกขาว

5561 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นางสาว สุวนันท์ เนียมหอม

5562 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย อศัรายทุธ อมุษัเฐียร

5563 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย  นาย อาชวนิ บัววรรณ์

5564 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิชญาพรรณ วงค์อิ่นแกว้

5565 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ชยัพล เซ็งแซ่

5566 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย โชติวฒิุ จนัทร์หวา่ว

5567 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐดนัย อมัฤทธิ์

5568 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐวตัร ระเห็จหาญ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5569 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐวฒิุ นาเสถยีร

5570 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชกานต์ พาลึก

5571 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ดนุพล ถนอมศิลป์

5572 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ธนพาสน์ วสุิทธกินัต์

5573 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ธนากร สายตา

5574 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ธติิ มิ่งสมร

5575 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย ธรีภัทร เงินออ่น

5576 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย นครินทร์ ธรรมยติุ

5577 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย เพชรเพทาย โกมาสังข์

5578 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย รัฐภูมิ อาจกมล

5579 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย วรรณกฤตย์ นาคะสุวรรณ

5580 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย วชัรชยั นิลห้อย

5581 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นางสาว วริตา บุนนาค

5582 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นางสาว วรียา ข าวลัิย

5583 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย สรวศิ หนูฉง้

5584 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย สหรัฐ สามนจติติ

5585 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นางสาว โสภิษตา เอี่ยมสะอาด

5586 ก าแพงแสน คณะวทิยาศาสตร์การกฬีา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การกฬีาและการออกก าลังกาย (ภาคพิเศษ) นาย อสิราเอล อภิชยัเอนก

5587 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย จกัรภัทร ทิพยสุ์ทธิ์

5588 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย ชยัวฒิุ บุตรแสงดี

5589 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย โชติอนันต์ ธรรมวนิัยสถติ

5590 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย ธรรมรักษ์ สุรทานต์นนท์

5591 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย พงศกร พระพิมล

5592 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นางสาว พรธดิา จมูอญ

5593 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย ภัคนันท์ วนัทอง

5594 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย เสฏฐวฒิุ หาแสงศรี

5595 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นางสาว หทัยภัทร ธรรมอนิทร์

5596 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย หรรษา วรรณสิงห์

5597 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  นาย อศัวนิฐ์ จั่นเพ็ชร์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5598 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย กนัตภณ ศิริจริยวตัร

5599 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย กติติพัฒน์ ดวงมณี

5600 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย คเณศ อรชนุเลิศไมตรี

5601 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย จารุกติต์ิ เพ็งโตวงษ์

5602 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ชวนันท์ มสิุการุณ

5603 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ไชยพงศ์ จรูญโรจนานันท์

5604 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ณรงค์ชยั ทองเมอืง

5605 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว ณัฐณรินทร์ โจวรรฐะ

5606 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ดรัณ จนัทร์ขนุทศ

5607 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย เตชทัต ลีจอ้ย

5608 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ทศพร พันธตุา

5609 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธญัชนิต ธนัยกจิธาดา

5610 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธรีภัทร น้อยพงษ์

5611 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธรีาธร อดุมศิลป์

5612 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ปฏิภาณ ไชยนอก

5613 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ปณวฒัน์ อุ่นอดุม

5614 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ปวริศ เถาวท์อง

5615 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ปัฐวชิญ์ แดงสุวรรณ

5616 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ปุณณวชิ ภู่สกลุ

5617 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย พงศธร บรรเทิง

5618 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ยทุธการ ศรีศักดา

5619 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย วรภัทร์ วรสุขขงั

5620 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว วรัญญา ประวนัโน

5621 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว วาสินา คู่โพธิ์

5622 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นางสาว วสุิทธดิา ส าเภาเงิน

5623 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย วรีพจน์ ลีธนะนันท์

5624 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย สรวศิ ศาศวตั

5625 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย หัสวฒัน์ อนิทรสด

5626 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย เหนือฟ้า วนัถนอม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5627 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย อนันต์สิทธิ์ รุจเิจริญวงศ์

5628 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย กติติพงษ์ รัตนเยน็ใจ

5629 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย จารุวทิย์ ฐิตะฐาน

5630 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว จฑุามาศ ทับเที่ยง

5631 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ไชยวฒัน์ อุ่มวงค์

5632 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว ฐิตาพร เผ่ากนัทะ

5633 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ณัฐดนัย เศรษฐีการนา

5634 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ไตรภพ ตนมาดี

5635 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธติิภูมิ คงจนัทร์

5636 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ธรีภัทร แกว้สมบุญ

5637 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย นัธทวฒัน์ เกษชม

5638 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย พัทราวชิญ์ ล้ิมศิริ

5639 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว พิชญ์ณี กล่ินชื่น

5640 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว พิมลวรรณ คล้ายทองค า

5641 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว ภัทรวรรณ แสนแกว้

5642 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย ภูวนาถ นาวารี

5643 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย รัชชานนท์ ค าไชยวงค์

5644 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย วรเมธ ยอดยิ่ง

5645 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย เวชพิสิฐ บุญส่งประเสริฐ

5646 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว สุชาดา ฤทธเิกษร

5647 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว สุภลักษณ์ ปาวจนานนท์

5648 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย สุริยพงศ์ สระทองพูน

5649 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นางสาว เสาวภาคย์ อยู่คงดีเจริญ

5650 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  นาย อนิทัช จนัทราช

5651 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว กนกนันท์ บรรลือสินธุ์

5652 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย คฑาวธุ ล้อมเล็ก

5653 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย จริภัทร แกม้ทอง

5654 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ชยณัฐ เอี่ยมสอาด

5655 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ชยธร ชยัวชิติ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5656 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ชยัวฒัน์ รัสมี

5657 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ชดิชนก สวงศิริ

5658 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ณัฐกานต์ เรืองพันธ์

5659 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ณัฐพงศ์ วรนาม

5660 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ณัฐวตัร ไววอ่ง

5661 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ณัฐวฒิุ จนัทร์สุมา

5662 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ตรีชวศิ ธติิภาสวงศกร

5663 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธนกร ชยัยวรณ์

5664 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธนกร ภัทราพรพิสิฐ

5665 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธนภัทร์ แววหรรษา

5666 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธร์ีธวชั สีทา

5667 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว พรไพลิน แกว้สุกใส

5668 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว พีรยา แพรไพศาล

5669 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว เพชรลดา บุญเกดิ

5670 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ภดิศ จนัทร์นอก

5671 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ภัทรกร มั่นใจ

5672 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ภัทรลดา อนิชื่นใจ

5673 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ภัทรินทร์ ธญัญะวานิช

5674 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว วรินยพุา ค าพอ

5675 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว อรจริา ค าแกว้

5676 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย อคัรภูมิ นวลจนัทร์

5677 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว กฤตยานี จนัเจริญ

5678 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว กฤติญาภรณ์ บัวภา

5679 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว จณิชตา ธารชลานุกจิ

5680 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย จกัรภพ วงษ์เคลือวลัย์

5681 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย ชยพล ไวยนาค

5682 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลดา ผอบทอง

5683 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย ชาติชนก ศิริเทพทรงกลด

5684 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐพร เพชรเมอืง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5685 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนพร ปานกลุ

5686 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนภร คะเชนทรชยั

5687 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย ธรีภัทร พรสินชยั

5688 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย ปรินทร รัตนถาวร

5689 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว ปรียาภรณ์ อรชนุ

5690 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชรพร ชจูนัทร์

5691 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย ภาราดร สุนทวงษ์

5692 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย ภูมพิัฒน์ ภราไดย

5693 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว รดารัศมี์ แซ่ลี

5694 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นางสาว รัตน์สุภัค แซ่ลี

5695 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย วทิยาผล กนัจนัทร์

5696 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย ศิรชชั วไิล

5697 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา (ภาคพิเศษ) นาย ศุภรินทร์ ทับทิมออ่น

5698 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว กรีตา ทองภูสวรรค์

5699 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย เจษฏาภพ กติติยงักลุ

5700 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นางสาว ณัฐสิรี ฟองจางวาง

5701 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย ภากร มทุุตา

5702 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย รดิศ มิ่งมติรมี

5703 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย สิทธพิร เหมอืนมิ่ง

5704 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา-ชลประทาน  นาย อดิเทพ อนิพูด

5705 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นางสาว เขมกิา นันตสุคนธ์

5706 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นางสาว ชลิดา คูสุวรรณ

5707 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นาย ณพวฒัน์ วฒิุเจริญ

5708 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นางสาว ตวงรัตน์ ชมเจริญ

5709 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นาย ธนพล พิณนุวตัร

5710 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นาย นฤนาท แกว้เกดิมี

5711 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นางสาว นลิณี ขวญัเมอืง

5712 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นาย นวพล เส็งใหญ่

5713 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นาย นวมนิทร์ ถามั่งมี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5714 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นางสาว ปทิตตา ทันดอน

5715 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นางสาว พรพิมล แสงใส

5716 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นางสาว พลอยฟ้า สาเกษ

5717 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นาย ภัทรพล ออ้งาม

5718 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นางสาว ลลิตา ธาราสุข

5719 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นาย วรชติ สาตรา

5720 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอาหาร  นาย วรนิพิฐ บุตรจนัทร์

5721 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว กรวรรณ คงเสือ

5722 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว กลุนันทน์ แสงบ ารุง

5723 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว กลุภรณ์ ดาราชาติ

5724 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย จตุรพัฒน์ แกว้อดุม

5725 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย จกัรพงศ์ ปฐมไพบูลย์

5726 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว จริฐา ปุริสังข์

5727 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว จริาภัทร พุ่มนิคม

5728 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ชญตว์ ศิริจนัทร์

5729 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว ชนิดาภา ลีมชียั

5730 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ชลรธร ห้วยหงษ์ทอง

5731 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ชยัยนัต์ รุ่งระววีลิาศ

5732 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย เชดิพงษ์ กอสนาน

5733 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว ญาณภัทร อนิชนบท

5734 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ณภัทร จะริบรัมย์

5735 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ณัฐดนัย ใยอิ้ม

5736 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว ณัฐรัตน์ แสงสุขขา

5737 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ณัฐวฒิุ นงลักษณ์

5738 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ทินภัทร อรุณสวสัด์ิ

5739 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว นฤมล หินศรี

5740 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว เนตรนภา กระจงัทอง

5741 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว บวรลักษณ์ แกว้พานทอง

5742 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว เบญญทิพย์ มั่งมลู
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5743 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ปฏิภาณ จงมานะสกลุ

5744 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว ปรวยี์ หลิมปัญญา

5745 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว ประภาสิริ ศิลาค า

5746 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว ปัญณ์รัตน์ เผ่าสอน

5747 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว ปุญญิศา สงฆส์าวก

5748 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว พรฑิตา เป้าหินต้ัง

5749 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว พัชราภา วงษ์พันธุ์

5750 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย ภาคภูมิ บัวชมุ

5751 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว เมธาวี อนิทรภักดี

5752 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว รสิตา ไชยมณี

5753 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย รัชต์พงษ์ จนัทร์ชกูล่ิน

5754 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว รินรดา ปันทะมา

5755 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว วชริญาณ์ อนิจนัทร์

5756 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว วรดา น้ าเงิน

5757 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย วรรณะ ทองดี

5758 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว วรรณา ข ากล่อม

5759 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว วรรธดิา พึ่งพิศ

5760 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว วชิญาดา นันท์บุรมย์

5761 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว สมชัญา รัตนากร

5762 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว สุภาพร สาลีพันธ์

5763 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นาย สุรวฒิุ ชาวโพธิ์สระ

5764 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว อาภัสรา สังขท์อง

5765 ก าแพงแสน คณะวศิวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ-โลจสิติกส์  นางสาว อนิทิรา บุญเสริม

5766 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว กมลวรรณ สุพรรณคง

5767 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว กญัญาภัทร ชยัสท้าน

5768 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย กดิาการ สุขประเสริฐ

5769 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว จนัทกานต์ ปิ่นวเิศษ

5770 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ชนัญชดิา ฟักสังข์

5771 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ชมพูนุช กองเพชร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5772 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ชยดล เชื้อดี

5773 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ชยพล วฒันพรมงคล

5774 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ชริตา จารุธนปัญญา

5775 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ซารีนา ปาทาน

5776 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ฐิตาพร หล้าสงค์

5777 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณัฐกมล ถาวรวงษ์

5778 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณัฐพร ปัสนา

5779 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ทัตเทพ พุ่มแกว้

5780 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธญัดา ตรงสิทธวิทิู

5781 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว เนตรนภา แสงสุขวาว

5782 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย บรรณกร ชนิธนากร

5783 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ภัทรภรณ์ ภิญโญ

5784 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ภาคิน บุษบงค์

5785 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว มรัินตี น้ าเพชร

5786 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว รวปีระภา เกตุษา

5787 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว รัฐชญา สุวรรณศรี

5788 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ลัทธวทิย์ ศรีหอมร่ืน

5789 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ลัยลา ยามลั

5790 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว วรัญญา ชว่มเชยีง

5791 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว วรัทยา กมลชยัรัช

5792 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว วสุมดี สุทธะโส

5793 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ศักดิธชั ทิมแท้

5794 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ศิริลดา เจริญท้าว

5795 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ศิริวรรณ วรรณวงษ์

5796 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สาธติา สมอฝาก

5797 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สิริยากร ทองดี

5798 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สุนิสา เชอมอื

5799 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อศิิญาณี ธรรมรูจี

5800 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย เอกรินทร์ อนิทปัต
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5801 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กววีลัค์ ประเทิงจติต์

5802 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาณัฐ อุ่นจติติ

5803 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว จณิสตา นาทอง

5804 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย จติกวี ปลาออ่น

5805 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนิกานต์ ข าเลิศ

5806 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลลดา อิ่มอทุร

5807 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ชาญเมธา พึ่งแสง

5808 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชติุกาญจน์ ฉายสุริยะ

5809 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณภัทร นามตะ

5810 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐจริา ทองขาว

5811 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐธร์ี เลิศสินนุรักษ์

5812 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐภรณ์ ระวงันาม

5813 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชากลุ เพลินบุญ

5814 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย เดโชชยั ศรีสันต์

5815 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ ดีเลิศ

5816 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ธรีพน กายท้วม

5817 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว นัชชา บุญเจริญ

5818 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว น้ าทิพย์ พิมพ์ไธสง

5819 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย บุญญลักณ์ จนัทร์แจม่

5820 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ปณิธาน รุ่งแสง

5821 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปนัดดา สารีวงษ์

5822 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปาริชาติ ช านาญจติต์

5823 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พลอยชมพู สวสัด์ิเกื้อ

5824 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พลอยชมพู ผิวสะอาด

5825 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชาพร มนต์สิริวงศ์

5826 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์วลัญช์ หนูพราย

5827 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรพล จนัทร์ทองสุข

5828 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ภูวนันท์ อภิปัญญาโสภณ

5829 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว มนพัทธ์ ไชยเวช
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5830 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย วชริะ จาดเทียน

5831 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว วชริาภรณ์ บุญประเสริฐ

5832 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว วรัญธนันทน์ แกว้วจิติร

5833 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว วนัวสิา จนัทร

5834 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ศุภมติร วงศ์รักวาณิชย์

5835 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย สิทธนินท์ เสริมศรี

5836 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริกร หิรัญญสุทธิ์

5837 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิรินาถ นันค า

5838 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริยากร จงจนุเจอื

5839 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชญัญา ทองยอ้ย

5840 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย เสรี วนัทะไชย

5841 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว กมลพรรณ ภูกาธร

5842 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว กรชลีุ อทุโท

5843 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว กานต์พิชชา บัวทอง

5844 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย กาลัญญู จนัทรดี

5845 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย เกรียงไกร วงษ์แกว้

5846 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว จรัิศยา มลูสา

5847 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ชนานันท์ เสวกจนิดา

5848 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ชลธชิา แกว้กยีรู

5849 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ชลากร กาเหวา่แกว้

5850 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ณภัทร กาแกว้

5851 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ณัฏฐากร รัตนิชย์

5852 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ณิชกานต์ พันนา

5853 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ณิชาธร กวยรักษา

5854 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ตรีเนตร ค างาม

5855 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ธนวฒัน์ ไขป่ระดับ

5856 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ธนะพันธ์ คุ้มรอด

5857 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ธญัญารัตน์ เมอืงเกษม

5858 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ธญัวฒัน์ ทัศนาลัย
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5859 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ธนัยพร สถาพรพิบูลย์

5860 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ธนัยรัตน์ ยอดเพชร

5861 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย นพรัตน์ อา่วสาคร

5862 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นภสร เพชรพลอย

5863 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นภัส แกว้เกษ

5864 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นภัสนันท์ วงศ์ปทุม

5865 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นฤภร ฤกษ์วจิติรนันท์

5866 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นฤภัทร บัวเบา

5867 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นันท์นภัส กนัจร

5868 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว นุจรี เพรี

5869 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว เนตรดาว พันธุ์พิทยแ์พทย์

5870 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ปนัดดา พันธุ์เครือวลัย์

5871 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พรชนก ปูรณะสุวรรณ์

5872 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พรหมพร ปิยะนุชศักด์ิ

5873 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พิชชานันท์ วานิชพงษ์พันธุ์

5874 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พิชชาภา จลุมานพ

5875 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พิชญาภัค พุ่มรัตน์

5876 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พิชญาภา ญัติพันธว์าวงศ์

5877 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พิมลพัชร สุขคุ้ม

5878 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พีรดา กองโกย

5879 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว พุธติา กวางทอง

5880 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว เพชราภรณ์ ลีลาวฒันานันท์

5881 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว เพ็ญพร สาระภู

5882 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ภัทริน รอดฉาย

5883 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว มณฑิตา ไชยบัณฑิต

5884 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว มาริสา จอ้ยเล็ก

5885 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว รติกลุ แสงบุญร า

5886 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว รติมาลักษณ์ สวา่งอารมณ์

5887 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว รัตนาวดี เสาร์หงษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5888 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ลัดดาวรรณ เดชมาก

5889 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ศิรภัสสร อนิทรเต็ม

5890 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ศิริพรรณ ชาเนตร

5891 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ศิริรัตน์ ค าโมง้

5892 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ศิริลักษณ์ ค าแดง

5893 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ศุวมิล เมอืงจนัทร์

5894 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว โศพิน ปานเจริญ

5895 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สกณีุ ฟักแกว้

5896 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สวติตา แจม่ใส

5897 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย สิริมงคล อนิสวา่ง

5898 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สิริมล ชโูลหะ

5899 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สุทธดิา เจยีมอยู่

5900 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สุภาวดี ครุฑวงค์

5901 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สุมนิตรา ขาวดี

5902 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว สุรีรัตน์ ทองอนิทร์

5903 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย เสทฐวฒิุ ส่งแสนสุข

5904 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว อรุณวรรณ อนิทร์บุ

5905 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว อาจรีย์ จนัทน์วฒันาผล

5906 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาณัฐ อรรถอนิทรีย์

5907 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย กมุภาพันธ์ อนิทมนต์

5908 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว ขนิษฐา บุษฉยัยา

5909 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว ขวญัพิชชา แกว้วนิัด

5910 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย ชาคริต เศวตวงษ์

5911 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว โชติกา เอี่ยมสอาด

5912 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐชนน ปัญญาเกริกไกร

5913 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐภัทร วงษ์วงัจนัทร์

5914 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐวฒิุ ทองไทรหาญ

5915 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชาภักต์ิ โอภาสจรัสเรือง

5916 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย เตชนิท์ บุญพร้อม

Page 204 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5917 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ ทองพิมล

5918 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย นนทพันธ์ ดีประยรู

5919 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย นันทโญ เมฆาระ

5920 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว พิณพร ทองโปร่ง

5921 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทราพร ศรีชมภู

5922 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย ภาณุเมศ ทวสุีขวรีมงคล

5923 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว ภาสินี วรอวยชยั

5924 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย ภูผา จนิดาไทย

5925 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว ยลดา สกลุกจิธนสาร

5926 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว รัตนาวดี บุรีเรือง

5927 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว วรทยป์พร พุกพัก

5928 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว วศินี สระทองฮ่วม

5929 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว วริาภรณ์ ใจหวงั

5930 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิกานต์ ข าบุรี

5931 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิวมิล รุ่งแจง้

5932 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย สิทธภิาคย์ เอี่ยมสอาด

5933 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นาย อรรคพล สุขเสนา

5934 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (ภาคพิเศษ) นางสาว อนิทิรา ทัศสวสัด์ิ

5935 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว จรัิชญา ชาติชยเดโช

5936 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว จรีนันท์ แดงขนิษฐ์

5937 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ชลดา อนิทนิล

5938 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ฐิติวรดา ไชยสุวรรณ

5939 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ณภัทร เซ่ียงจนัทร์

5940 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ณัฐกานต์ เขยีวหวาน

5941 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ณัฐธดิา ฉ่ าตากอ้ง

5942 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย ณัฐวฒิุ อสิมาแอลการีมี

5943 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ณิชากร อุ่นไชย

5944 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ณิชาภัทร สุวรรณรินทร์

5945 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ดารณี ท่าเกษม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5946 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย ธนกฤต ถริชยัธรรม

5947 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ธนภรณ์ อิ่มเขยีว

5948 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย ธรีภัฏฐ์ สิริสุขนิวาส

5949 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย นิธศิภณ อน้สวา่ง

5950 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว บุษกร รัตนแสงศร

5951 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว บุสยา บุญชยัศรี

5952 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พรชนก เพชรสะแก

5953 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย พฤฒินันท์ มหาเจริญ

5954 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พัชรียา พรหมเสนา

5955 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พิมลวรรณ กติติวฒันาคาร

5956 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พิสินี พิราสาร

5957 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว แพรวา เส็งดอนไพร

5958 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ภัทรทริกา โพธิ์งามทิพย์

5959 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ภัสรนันท์ มะลิทอง

5960 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว มนัสนันท์ นันทนะกจิ

5961 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ลลิตภัทร พู่ทรงชยั

5962 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วริศรา ทองเที่ยงตรง

5963 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วศินี เชื้อจา๋ย

5964 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วมิลสิริ กนัจนิะ

5965 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย วริภัทร ภัทรพิชตินันท์

5966 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วลิาวลัย์ หลิว

5967 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว สิริพิมพ์ภัทร ติมนาค

5968 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว สุกฤตา ชวีาสัจจาสกลุ

5969 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว สุทธนิี ปัญญาวชริกลุ

5970 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว สุธาสินี วเิชยีรณรัตน์

5971 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว หทัยชนก บ ารุงศรี

5972 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว อรวี สมพงศ์นวกจิ

5973 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว อาภาศิริ คงเงิน

5974 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย เอื้อองักรู เหลืองอบุล
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

5975 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย กฤตบุญ หาญทวทีอง

5976 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย กฤษดา สุดสงวน

5977 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาพัชร มลิินทานนท์

5978 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กนัยารัตน์ แพงมาพรม

5979 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กานต์พิชา ดวงพันธ์

5980 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กานตรัตน์ กมลรัตนโยธนิ

5981 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย จกัรเรศ หงษ์เวยีงจนัทร์

5982 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว จารุภัทร วารีย์

5983 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย จฮีาน ศิกะคาร

5984 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว เจนจริา เกดิศิริ

5985 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ชญานิศ ชุ่มชื่น

5986 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ชนสิฏฐ์ คุ้มครอง

5987 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ชนะชยั แตงทอง

5988 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ชนิตา ใสสีสูบ

5989 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ชยัรัตน์ พัชรานุ

5990 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ชติุเดช เปรมธรีกลุ

5991 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ญาณิศา ธนาธรีะวฒัน์กลุ

5992 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิตารีย์ จนัทรโชติ

5993 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ฐิติพงษ์ ววิาสุข

5994 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิติมนต์ ใจเยน็

5995 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ฐิติวฒัน์ แสนลัง

5996 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร พัตรภักด์ิ

5997 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐ์ณิชา ก าแพงแกว้

5998 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐกานต์ กาฬภักดี

5999 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐนิชา กนัพงษ์

6000 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ณัฐพงศ์ โพธวิฒัน์

6001 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐรุจา หนูแกว้

6002 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ดวงมณี สังฆะพงศ์

6003 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ตัสนีม สือรี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6004 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ทนาชา แสงอคัคี

6005 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ทักษพล ประพลมหามงคล

6006 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ทิตาวร์ี ส าเนียง

6007 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ธนกานต์ เกตุฉตัร

6008 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ธนา แสงเงิน

6009 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย นนทพัทธ์ หงส์ทอง

6010 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย นภัทร สุวรรณรัตน์

6011 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว นันท์นภัส ปาโต

6012 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย นาถวฒัน์ มะยเุรศ

6013 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว นิชานันท์ เจนสุวรรณ

6014 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว บุหลัน ศรรัมย์

6015 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว เบญญา ด าสะอาด

6016 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว เบญญาภา ทองศรีนุ่น

6017 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ปฐมพงศ์ อว่มอรุณ

6018 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ปนัสยา สองสา

6019 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวรินท์ ต่างโอฐ

6020 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ปัญญาธศักด์ิ ออ่นราษฎร์

6021 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ปัณฑารีย์ เมอืงอดุม

6022 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย พงษ์พล ศรีธรรมรงค์

6023 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย พชรพล เหลืองปฐมชยั

6024 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว พรนัชชา โอภาสยล

6025 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว พัลลภา เยน็มี

6026 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ภาณุวฒัน์ ขวญัสุวรรณ

6027 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ภาณุวทิย์ ขวญัสุวรรณ

6028 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ภานุพงศ์ ภราดรภักดีผล

6029 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย เมธสั ไพโรจน์ฤทธิ์กลุ

6030 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว รติศา น้อยใจ

6031 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว รวพิร เจยีรนัยววิฒัน์

6032 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ลัดดาวลัย์ เมตไตร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6033 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว วรปภา แตงจนัทรา

6034 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว วรัญญา แซ่ใช้

6035 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย วธิวนิท์ ใจยะสิทธิ์

6036 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว วรัิลพัชร์ ตระกลูมหชยั

6037 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ศศธร จ าปาทอง

6038 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิธร โทนหงส์ษา

6039 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ศศินา แสงหยก

6040 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิประภา มณีล าพรรณ

6041 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ศิริชยั จงึเจริญ

6042 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ศิริพงษ์ ปิยะประชากร

6043 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ศุภวชิญ์ อษุา

6044 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย สหัสสักก์ บังแสง

6045 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว สายพิรุณ ดารารัตน์

6046 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว สิรามล สิงห์ประพันธ์

6047 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว หนึ่งชนก มั่งมี

6048 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อณิษศา ทุมมา

6049 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย อมรินทร์ พรเทวนิ

6050 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อร ละอองแกว้

6051 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อริสา มานะดี

6052 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อริสา มติรสงเคราะห์

6053 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย อคัรพล ศรีสิตานนท์

6054 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อปัสร คลังทรัพย์

6055 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อารยา พิชญดิษฐ์

6056 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว กมลชนก ภิรมย์

6057 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว กมลพร เอมสวสัด์ิ

6058 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว กมลวรรณ หิรัญวงษ์

6059 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย กฤตภาส พารุนัย

6060 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย กติติโชค พานดอกไม้

6061 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย กติติธชั อนิทโชติ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6062 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว จรีนันท์ เงินวลัิย

6063 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย ชณโชติ สมน้อย

6064 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ชณิกานต์ ศักด์ิบริบูรณ์

6065 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ชนาธนิาถ ไชยพล

6066 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ชลกาญจน์ เล่ียนเครือ

6067 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ชลธชิา กระจายศรี

6068 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ชวศิา ผลาพรม

6069 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ณิชา แจม่แจง้

6070 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ณิชาภรณ์ จงจติร์

6071 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย ทิวพัฒน์ ชว่ยชวูงศ์

6072 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย ธณัฐฐาพร ขนุดอนมะแสง

6073 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ธญัพร บุญทองใหม่

6074 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย ธรีภัทร ชว่ยพันธ์

6075 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว นภัสมล วรวฒัน์

6076 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว นัสวี อาลี

6077 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว นิดติยา พรหมลาย

6078 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย เนติรักษ์ ต้ังสถติย์

6079 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว เบญญา แทนเพชร

6080 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ปณิตา ปิ่นแกว้

6081 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย ปริพัฒน์ ปีศิริ

6082 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย ปวริศ เสือเหลือง

6083 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย ปองคุณ นามออ่น

6084 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ปาริชาติ เบญพาด

6085 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ปิยธดิา พานสง่า

6086 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ปิยาพร จกัรี

6087 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ปุณยนุช เพ็ญจนัทร์

6088 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว พชรพร วอ่งไว

6089 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว พรมนัส กลมวงษ์

6090 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว พิชญ์นรี ชื่นอารมณ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6091 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว พิมพ์วภิา จารุพรรธน์กลุ

6092 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว พีรดา ขนัธลักษณ์

6093 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ภัคจริา ชนะชยั

6094 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ภัทรวรรธน์ จงเจริญธนกจิ

6095 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ภัสรินญา กลูน้อย

6096 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ภานุชนารถ น่วมอิ่ม

6097 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว มทุิตา เนตรดี

6098 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย รัฐธรรมนูญ ตราชวูณิช

6099 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว รัตนาภรณ์ เตียงเกตุ

6100 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว รุจริา เชา้สุวรรณ

6101 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว วรรณพร ออ่งบางน้อย

6102 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว วริยา ปัตนา

6103 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว วริศรา สร้อยมาลุน

6104 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว วชิญาพร พิระภาค

6105 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว วภิาดา รัตนกร

6106 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย วศิวภัทร์ วจิติรจนัทร์

6107 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย วรีะพล หมื่นหาญ

6108 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย วฒิุกร หอยสังข์

6109 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย ศรัณยู ช าเลืองฤทธิ์

6110 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว ศุภิสรา ตรุษเพชร

6111 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย สรวชิญ์ บุญแกว้

6112 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย สัณฐิติ เชยีว

6113 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว สาธติา ศรีเกษสุข

6114 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว สุชาดา ศรีเหรา

6115 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว สุธกีานต์ สุขกระโทก

6116 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว สุวดี ศิริฤกษ์

6117 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว หนึ่งฤทัย เจริญสร้อยแกว้

6118 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นางสาว องค์อมุา บูชา

6119 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย อนันต์สิทธิ์ สุตะนา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6120 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ร.บ. สาขาวชิาการเมอืงและการปกครอง  นาย อาชวนิ เปียอิ่ม

6121 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์  นาย ภาณุวฒัน์ เซ่งสมหวงั

6122 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาคณิตศาสตร์ประยกุต์  นางสาว มาริกา อาจคงหาญ

6123 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว จริาภา พิมพ์แกว้

6124 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว บุญสิตา จั่นครุฑ

6125 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ปฐมพร ค าธนะ

6126 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว วรรณวสิา ส าราญพันธุ์

6127 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว วริีนดา ศรีวเิศษ

6128 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ศตพร อิ่มดวง

6129 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว อรดี จนัทร์หอม

6130 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ไอรดา รอดเกดิ

6131 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กนกนภัส ขงวน

6132 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กรกนก แท่นพุดซา

6133 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กฤติยาภรณ์ กรเกริกเกยีรติ

6134 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กญัญรัตน์ แกว้เสริมทรัพย์

6135 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว กติติยาภรณ์ ท้าวด่อน

6136 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ขนิษฐา เที่ยงดีฤทธิ์

6137 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว งามสิรี สิงสมดี

6138 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย ชญานนท์ นวมทอง

6139 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ชฎาภา งามชื่น

6140 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ชดิชนก จติธรรม

6141 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ชติุนันท์ นิช านาญ

6142 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ญามนี พลโยธา

6143 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ฐิติวรดา ลืมกลืน

6144 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณฐกลัย์ วงษ์กล่ า

6145 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณัฏฐนันท์ เงินวฒันะ

6146 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณัฐกฤตา ศาสตร์ทอง

6147 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณัฐกานต์ ยอดเพชร์

6148 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณัฐณิชา รักโคตร
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6149 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณัฐพรรณ บุนนาค

6150 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย ณัฐภัทร์ ใจดี

6151 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ณิชกลุ ดอกงาม

6152 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ตระการตา วงศ์วฒัน์

6153 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ทัตพิชา ทองนอก

6154 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ธนัยพร ทองชนัลุก

6155 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ธดิาณัฐ กจิด ารงวนิิจกลุ

6156 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย ธรีภัทร เรืองทับ

6157 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว นภัสนันท์ เอี่ยมละออง

6158 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย นรบดี เถาวลัย์

6159 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย นันทภพ อาจวชิยั

6160 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว น้ าทิพย์ สอนชอบ

6161 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว น้ าหนึ่ง เรืองหิรัญ

6162 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว เบญจมาศ ฮอพิมาย

6163 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปติมา สุดสงวน

6164 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ประภาสินี ค าเอี่ยม

6165 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปรารถนา กิ่งแกว้

6166 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปริฉตัร พงษ์ประเทศ

6167 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปวริศา แกว้มณี

6168 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปวณีา ยศบุตร

6169 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปัญจพร ยิ้มเสง่ียม

6170 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปัณฑารีย์ คนตรง

6171 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ปิยาพัชร คงรอด

6172 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย ปุญญพัฒน์ เพ็ชรอไุร

6173 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว พนัสพร วนมา

6174 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว พรธชิา กล่ินเกษร

6175 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว พรรณรัตน์ ศรีรัตน์

6176 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย พศิน แกว้มา

6177 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว พัชรพร ค าลือชา
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6178 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว พัชรพร รัตนะแกว้

6179 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย พิชาน แกว้มะณีวงค์

6180 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว พิชามญชุ์ ปาละวงษ์

6181 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว แพรวา แจม่วยั

6182 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย มานนท์ บุญประเสริฐ

6183 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว มจุรินทร์ สามารถกลู

6184 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว เมธาวี มากกลาง

6185 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว รพีพรรณ อปุลา

6186 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ลลิล พันธศ์รี

6187 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว วรนารี เขยีวประเสริฐ

6188 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว วรพรรณ สันทอง

6189 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว วลิาวลัย์ บัวแกว้

6190 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว วลิาสินี เปี่ยมพร้อม

6191 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย วฒิุภัทร ใสหยด

6192 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ศลิษา รักเค่ียน

6193 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ศศิประภาพร บุดดีเหมอืน

6194 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ศศิวมิล นันตาโย

6195 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย ศิวกร เมอืงซอง

6196 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ศุภมาส ชมเงิน

6197 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว โศภิตา เปรมปราโมทย์

6198 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สกลุกาญจน์ เกตุพืช

6199 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สิริกญัญา แจม่ทุ่ง

6200 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สุชาดา หอมหวล

6201 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สุนิชา โพธรัิกษา

6202 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สุพนิตา ฝอยทอง

6203 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว สุภัสสรา ข าศิริ

6204 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย สุรพงศ์ มลีาภ

6205 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นาย เสฎฐวฒิุ ปิ่นทอง

6206 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว อธชิา การกระสัง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6207 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว อภิสรา ศรีบุญเรือง

6208 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว อฐัภิญญา กิ่งแกว้

6209 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว อดุมพร พุ่มจนัทร์

6210 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาจลุชวีวทิยา  นางสาว ฮัดฟีนา เถื่อนพิทักษ์

6211 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย กลุภัทร กนกรัตนนุกลู

6212 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ญาณภัทร จนิดากลุ

6213 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ธนกร สุรีพิทักษ์

6214 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว เนตรนภา วระออ่น

6215 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ปธานิน ศิริองอาจ

6216 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว พิชญาณิน ลีลาวภิาส

6217 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ภูริ เสมเถื่อน

6218 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว ยลรดี รักน้อย

6219 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย รัชชานนท์ เธยีรประยรู

6220 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว รัชฎาภรณ์ ทองนพคุณ

6221 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย สมเกยีรติ ชว่ยเกดิ

6222 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย สุกฤต เหล็กเพชร

6223 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย สุพัฒน์ ยาโด

6224 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย เสวพงศ์ มนัจนัทร์

6225 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย อดิเทพ เกตุผล

6226 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย อภิชาติ เปล่ียนรูป

6227 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว อรไท วลัิยทอง

6228 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว อาภาศิริ สีสม

6229 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว อารียา จนัทร์ธนไพบูลย์

6230 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว อารีรัตน์ วรทวทีรัพย์

6231 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย กฤตภาส คงอาษา

6232 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ชนมธ์นัช เชยีงกา

6233 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ไชยพร แมน้มาลัย

6234 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ไชยวตัณ์ สวา่งศรี

6235 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ธนวนิท์ จนิตลิขติดี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6236 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว บงกชมาศ วไิลประสงค์

6237 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว เบญญาพร แสงเทียน

6238 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรกร ค าพุฒ

6239 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ภัทรกร ชยัสิทธิ์สงวน

6240 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรนันท์ จนัทร์เหล่าหลวง

6241 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ภูวนาท แกว้แสนเมอืง

6242 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว รัชนีวรรณ เปรมเปร่ืองเชาวน์

6243 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย รุจภิพ ชสัูตย์

6244 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย วชริพงศ์ ดิษฐสโร

6245 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย วรพล ทิพมล

6246 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิธร กาฬภักดี

6247 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิธร หมู่หนองสังข์

6248 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย สุกฤษฏิ์ เทพทับทิม

6249 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย สุชาครีย์ หล่อเหล่ียม

6250 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษนวตักรรม  นางสาว ภัทราวดี วงศ์สุดาลักษณ์

6251 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษนวตักรรม  นาย ศุภเกยีรติ พันธเ์จริญ

6252 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษนวตักรรม  นางสาว สุชาดา พ่วงปาน

6253 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษนวตักรรม  นางสาว สุดารัตน์ รุ่งโรจน์พีรพัฒน์

6254 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาพฤกษนวตักรรม  นาย อยนุภัทธ รอดรัตน์

6255 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย จลุเทพ แสงนาค

6256 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นาย สุทธวทิย์ สุวรรณจนัทร์

6257 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย กมลวชิ นามบุตร

6258 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย กติติพงศ์ กอ่กจิสุนทรสาร

6259 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว เกศราพร เรืองชยั

6260 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย เจษฎาภรณ์ โฉมยงค์

6261 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ชมพูนุท ปัญติภาณุวฒัน์

6262 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ชานนท์ สุขราม

6263 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ชติิสรรค์ นฤนาถธนาวรัตน์

6264 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ณัฐภาส บุญรอด
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6265 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ธนัชชา สันตจติร

6266 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ธนาทิพย์ เจนชยัภูมิ

6267 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ปฏิพัทธ์ เอี่ยมรัมย์

6268 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ปัณณพร บุญสร้างสุข

6269 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว พรรษา เจนวชิชเุมธ

6270 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว มณีรัตน์ สวาทรัมย์

6271 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ยศธร กจิจานุกจิวฒันา

6272 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย รัชพล ประดุจพันธุ์

6273 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย วภิูษณะ ปันแกว้

6274 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว สุพิชชา แกว้ค า

6275 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย อธษิฐ์ ล้ีบุญชู

6276 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย อนุวตัร โอสถ

6277 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย กฤษกร ร่ืนบุญมา

6278 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว จรินันท์ นาคประพันธ์

6279 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย เจษฏาพร อนิร์สุวรรณ

6280 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ชนิกฤต ผลพฤกษา

6281 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ฐานัตถ์ อทุยางกลุ

6282 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณพวทิย์ พึ่งดี

6283 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐิยา ค านุชนารถ

6284 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ถริวฒัน์ พิสุทธิ์

6285 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนพัฒน์ เรียงวงษ์

6286 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ ปิ่นทอง

6287 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยพร สุวรรณประดิษฐ์

6288 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธรีภัทร์ ชุ่มจติต์

6289 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย บุลวชัร รุ่งนนทรัตน์

6290 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปฏิภาณ จนัทะเสน

6291 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย พสธร แยม้บาล

6292 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภวริศา เบี่ยงสวาท

6293 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภาสกร เจริญสุข
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6294 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ภูมณิทร์ ชมุขนุ

6295 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย รณรต แทนบุญ

6296 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย วงศธร ศรีสถาน

6297 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย วรเมธ พุทธวจนะ

6298 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วชิญาดา ด้วงธวิงษ์

6299 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย วธิวนิท์ อนิทุโศภน

6300 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศรัณยพ์ร แสงงาม

6301 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย สดุดี ศิริศักด์ิ

6302 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิรามล คงศรีรัตน์

6303 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย องอาจ แกว้เปี่ยม

6304 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย อวรุิทธิ์ เพชรมะลิ

6305 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว กชพรรณ ค าภา

6306 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว กฤศรดา แยม้ผกา

6307 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว กิ่งไผ่ ชนประเสริฐ

6308 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว จณิสตา บุบผาชาติ

6309 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว จามจรีุ ทัสพงษ์

6310 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นาย จริายสุ วงัคีรี

6311 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นาย ชวณัฏฐ์ สุวรรณนิมติร

6312 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ณัฐณิชา ค้อสกลุ

6313 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ดวงฤดี รักกอ้น

6314 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ธญัญลักษณ์ ศรีสุข

6315 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ธญัพิชชา โมด้า

6316 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นาย นพชยั นารักษ์

6317 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว นัทชา มว่งศรี

6318 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว บุษรารัตน์ ทวนเงิน

6319 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ปวณ์ีสุดา จติรสมควร

6320 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ปาริชาต เจนกาญจนดิลก

6321 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ปิณฑิรา แดงฉ่ า

6322 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว พนิตตา แสงงาม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6323 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว พรลภัส สร้อยมณี

6324 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว พิชญาพร ศักด์ิสมพงศ์

6325 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว พีรดา ฮวดยิ่ง

6326 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว แพรวา จนัทร์กระจา่ง

6327 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ภัทรสุดา อนิกบัจนัทร์

6328 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ภูษณิศา พรมลาย

6329 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว วจนะพร ภูมสิายดร

6330 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ศิรินุช เครือสิงห์

6331 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นาย ศุภเสกข์ ธรีะนคร

6332 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว ศุภาวรรณ เยน็สบาย

6333 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว สุภัค ลีวงั

6334 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นาย อภิวฒัน์ กสุลางกรูวฒัน์

6335 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ  นางสาว อญัธฌิา หมั่นทวี

6336 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กมลทิพย์ ชาวงษ์

6337 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย กฤตภาส ทองใหม่

6338 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กอแกว้ คุมมานนท์

6339 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กณัญภัทร สิริฐาพร

6340 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กลัยกร ทีมี

6341 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กลัยกร รัตนถาวรกติิ

6342 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กลัยรัตน์ ไทยสุวรรณ

6343 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กลัยรัตน์ พฤษหอม

6344 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กานติมา หาทางลาน

6345 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กติติยาภรณ์ ใจยะค า

6346 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย กติิพัฒน์ อพุลรัมย์

6347 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย จอห์น เจริญบวรกจิ

6348 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชนกานต์ เพียรกสิกรรม

6349 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชนากานต์ บัวทอง

6350 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชนิตา ล ามะพืช

6351 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ชยพล เอยีดขวญั
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6352 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชวศิา สุขชู

6353 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชติุกาญจน์ บาลโสง

6354 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย เชวาเชต ธนกนกพร

6355 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ญาณิศา เพ็งคล้าย

6356 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ญานิกา เมฆาพิมาย

6357 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ณัฎฐพล อฐิชู

6358 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณัฐธดิา ไทรทอง

6359 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณัฐรินีย์ ออ่นเนียม

6360 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณิชกานต์ หลักฐาน

6361 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณิชา ทิพยเ์ลิศ

6362 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธนัญญา โสชะรา

6363 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ธเนศพล บุญเลิศรพ

6364 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธญัชนิต ศิริทรัพย์

6365 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธติยา ทั่งศรี

6366 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ธติิศักด์ิ แสนกล้า

6367 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว นภัสนันท์ จนัทร์ชนะพงษ์

6368 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย นัทธนันท์ บุญมาเลิศ

6369 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว นัทธมน หลวงนรงค์

6370 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว นัสวณี เจะ๊เล็ง

6371 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ปรมตัถ ทองแสน

6372 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พรพิมล ผลพยงุ

6373 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย พฤกษ์ จฬุาปกรณ์

6374 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย พัฒนกจิ รูปหล่อ

6375 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พิชชา สอนสงคราม

6376 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พิชชาธร โพธิ์โต

6377 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย พิชญุตม์ วมิลปกรณ์

6378 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว แพรทอง จนัทร์มี

6379 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัคพสุตม์ จนัทร์แกว้

6380 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัทรชวสิา ภู่ประดับตระกลู
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6381 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัทร์นรา ร่ืนอารมย์

6382 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัทรนันท์ นิลจู

6383 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัทรภรณ์ กอเจริญ

6384 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภูริตา ประสานสิน

6385 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว มณฑกานต์ ประไพรักษ์

6386 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว มนัสสพร ขวญัทอง

6387 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว มารีณ่า ติสา

6388 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว เมธาวดี ฤกษ์พุฒ

6389 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว โยษิตา ศรีภา

6390 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว รพีพิมพ์ ผลเรืองวไิลแสง

6391 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว รัญชดิา สีดา

6392 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ลลิดาเจด ไวลด์

6393 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ลีนะฮ์ ทองขะโชค

6394 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วนัสนันท์ ลีตน

6395 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วรรณธชิา จนัทะคูณ

6396 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วรรณรัตน์ สุภาโอษฐ์

6397 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วราลี ตรีกลุ

6398 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วณีา เอี่ยมสุขา

6399 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ศศิกานต์ วภิาหะ

6400 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สเตลล่า สคารศิ

6401 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สิริกมล ชงิจนัทร์

6402 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สิริวมิล ลดาพนิตกลุ

6403 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สุกญัญา ฤกษ์มนตรี

6404 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สุพิชญา เกดิสุข

6405 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย สุวชัรพล ทับทิม

6406 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย อนวชั ไตรจนิดา

6407 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อรปรียา ถิ่นโสภณ

6408 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย อรรถพันธ์ กลัยา

6409 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อรวรรณ มานิมติร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6410 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อรัชญา กติติธรรม

6411 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อสมาภรณ์ มนต์ชยัวนะกจิ

6412 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อญัญรัตน์ กายโรจน์

6413 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อญัญาวร์ี ทันสมยั

6414 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อษุณิษา แต้ศิริ

6415 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ไอลดา บุญโต

6416 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย กชนน รถทอง

6417 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กนกวรรณ แสงพรหมา

6418 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาพัชร ค าเวยีง

6419 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว จงรักษ์ ดีดพิณ

6420 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว จนัทร์จริา กล่ึงกลาง

6421 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว จารุวรรณ แซ่โง้ว

6422 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว จดิาภา สุวรรณบ ารุง

6423 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย จริกติต์ิ ภู่เจริญ

6424 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิชญา เชื้อหงษ์

6425 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิชยา สอนนุชาติ

6426 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญาภา หงษา

6427 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนาพร ดีด า

6428 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชชัฎาภรณ์ สีกล่อม

6429 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชญัญานุช โพธิ์สีลา

6430 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชานิกา ทองดี

6431 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ฐานิศภูมิ ยี่สุ่น

6432 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ฐิตพัฒน์ จนัทรวรัิตน์

6433 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิติพร บรรดาศักด์ิ

6434 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัชชา น้ าค้าง

6435 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐฐิญา ปัญญาหล้า

6436 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐธยาน์ ศรทอง

6437 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐธดิา วงษ์เสถยีร

6438 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐธดิา ยงัอยู่
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6439 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชนันทน์ มแีกว้

6440 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ดวงกมล ปะโนรัมย์

6441 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ด ารงศักด์ิ อนิทรก าแหง

6442 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ตนุภัทร สมใจ

6443 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ทักษ์ดนัย จลุเกาะ

6444 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกฤต โคตรมงุคุณ

6445 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ธนภัทร ศรีประสพชยั

6446 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ธนรัตน์ ไชยทองศรี

6447 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนินเนศร์ ชติูรัตน์ปกรสิน

6448 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัญาลักษณ์ ทองขาว

6449 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยชนก ใบสุขนัธ์

6450 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัยธรณ์ ชมุหิรัญ

6451 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ธรีภัทร กล่ันจติต์

6452 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ธรีภัทร ขอ้ออ

6453 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ธรีะนนท์ ชมุกวา้ง

6454 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นพรัตน์ ปิ่นปั่น

6455 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นภสวรรณ ตาเต็มดวง

6456 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัสนันท์ เงินนาค

6457 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นลิน วชัรสิงห์

6458 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว นันท์นภัส บุญเกดิ

6459 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว บุญจริา จนิดากจินุกลู

6460 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว บุษกร บัวทอง

6461 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว เบญญาภา เทียนทิพย์

6462 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ปฐมพงศ์ อรัญชยัพรสิริ

6463 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปทิตตา ศักด์ิวรกลุชยั

6464 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภัสสร เสาร์สูงเนิน

6465 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ปรเมศร์ แกน่พรม

6466 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปรียานุช ชยัวชิติ

6467 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ปวริศ ตุลาพันธ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6468 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ปัณณวชิญ์ เศรษฐสมภพ

6469 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปิยธดิา จ าปา

6470 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย พชรพล สุขเคหา

6471 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย พรพิพัฒน์ คเชนทร์ภักดี

6472 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรหมพร เฉลิมกล่ิน

6473 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัสตราภรณ์ ศุกรวชัรินทร์

6474 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ลดา ไร่ทองรุ่งโรจน์

6475 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย พีร์นิธิ มลูวสิาร

6476 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว เพ็ญพิชชา อยู่เยน็

6477 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรพลอย ชพูรม

6478 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวไิล ศักด์ิสุนทรศิริ

6479 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัคธมีา รักบุญ

6480 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัคธมีา วณิชพิชติชยั

6481 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว รมติา สุขศรี

6482 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว รุ่งตะวนั บุญปลอด

6483 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฤวรรยา บุญณรงค์

6484 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย วชริะ เซ่ียงจง๊

6485 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว วริญญา เหมอืนทัด

6486 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว วชัรี ธรรมสติ

6487 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว วจิติรา นารีรักษ์

6488 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ศรัณย์ ไล้เลิศ

6489 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ศิวชั บรรลือหาญ

6490 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย ศุภกร จนัทะศิริ

6491 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภาพิชญ์ หาญรบ

6492 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย สยมุภู มลุศรี

6493 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย สรพล เลขะกลุ

6494 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย สหชยั ธนาคุณ

6495 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สินาพร บัวปล้ืม

6496 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริรักษ์ ทองชมภู
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6497 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชาดา ศรีอ าไพ

6498 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุชานาถ หะริณนิติสุข

6499 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุประวณ์ี ท้วมคล้าย

6500 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุปิยนันท์ แยม้นุ่น

6501 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุรนุช บุญมี

6502 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุรียรั์ตน์ ศรีจนัทร์

6503 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว หทัยชนก แกหล่ิง

6504 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย อธชิน์ ผดุงสัตยวงศ์

6505 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว อนุธดิา ทรงมาลัย

6506 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย อภิวชิญ์ ชสุูวรรณ์

6507 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นางสาว อญัชนิดา พงษ์เผ่าทอง

6508 ก าแพงแสน คณะศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ (ภาคพิเศษ) นาย อาทิตย์ หุบชะบา

6509 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา  นางสาว ธดิา สบู่แกว้

6510 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา  นางสาว วลิาสินี ผาสิน

6511 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา  นางสาว ศลิษา ออ่นสุวรรณ์

6512 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา  นางสาว สุพรรษา ฟุ่มฟู

6513 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา  นาย อนุศิษฏ์ มะราศรี

6514 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา  นางสาว อรรพี บุญรักษ์

6515 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเกษตรและส่ิงแวดล้อมศึกษา  นางสาว อารยา แสนสี

6516 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกเกษตรกรรมศึกษา นางสาว กติติภรณ์ เอซัน

6517 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกเกษตรกรรมศึกษา นาย วนัฉตัร ธนนา

6518 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว จริาภรณ์ งามสม

6519 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นาย ณัฐพล หนูมาพร้อม

6520 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว ธารารัตน์ ใจมนต์

6521 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นาย นพดล มณีโชติ

6522 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นาย พงศกร รุ่งรัศมี

6523 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว รัตนาพร ดุมนิล

6524 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว รุ่งนภา ใจโชติ

6525 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นาย วทัญญู วรรณภูมิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6526 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว วรัญญา สามศรีทอง

6527 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว วภิาวนิี ราชานาค

6528 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว ศุภาพิชญ์ วฒิุเกษตรกจิ

6529 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว สกลุชนก ปลูกสกลุ

6530 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกคณิตศาสตร์ศึกษา นางสาว สุภาวดี ชนะภูมิ

6531 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว กลัยกร กล่ าเสือ

6532 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว กลัยสุ์ดา ทองสุข

6533 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว งามสิรี ไฝ่เมตตา

6534 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว จนิตนา เมอืงพวน

6535 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย จริายุ ภู่ทอง

6536 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว จฑุามาศ เผือกแกว้

6537 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว ชญาภรณ์ เพ่งผล

6538 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว ณัฏฐณิชา ต้ังสกลุเจริญ

6539 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย ธนชยั สุขโข

6540 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย ธนดล แซ่ล้ิม

6541 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย ธนภัทร สุดประเวศ

6542 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว ธญัจริา ค าควร

6543 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย ธรีพงษ์ วงค์ภูธร

6544 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย นพชยั สวนสามแกว้

6545 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย นภัส นามทิพย์

6546 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย นวมนิทร์ แสงสุวรรณ

6547 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว นันท์นภัส ชปูระดิษฐ

6548 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย บุญโชค ชว่ยบุญ

6549 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว ปนัดดา สร้อยจติร

6550 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย โปษยานนท์ หลวงจนิา

6551 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว พัศภัสสรณ์ ธรรมรัตน์

6552 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว เมธาวดี นักกลองดี

6553 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย รัตพีพัตร ดีประดับ

6554 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย วนันต์ชยั ศรีบุญเรือง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6555 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย วรกานต์ พรมส่ีหน้า

6556 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย วรากรณ์ ชาโชติ

6557 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว วภิาวนิี บัวขาว

6558 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย ศิวกร ศรีทองคง

6559 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นาย สมชาย เลาะหมดั

6560 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว สุกญัญา พรหมทอง

6561 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว สุขศิริ บุญศรีวงษ์

6562 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว สุชญัญา พรหมจนัทร์

6563 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว สุชานาถ อนิทร์โชติ

6564 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว อนิทิรา นกสี

6565 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกพลศึกษาและสุขศึกษา นางสาว เอรียา ฤทธิ์อ าพันธ์

6566 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว กลัยณัฐ ถาวรชาติ

6567 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว กานต์ภินันท์ ประมลูพงษ์

6568 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว กลุธดิา วนัดี

6569 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว จติติมา เผือกเนียร

6570 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว จรินันท์ พลยงุ

6571 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว เจนจริา ส าคัญยิ่ง

6572 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ชนกานต์ บุดดีคง

6573 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย ฐกฤต โน้มอนิทร์

6574 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ณญาดา บุญสาลี

6575 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ณฐพร ญาณประดับ

6576 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย ณภัทร บัวเมอืงบล

6577 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย ตนุภัทร ประเสริฐกนั

6578 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ตัซนีม กาเร็ง

6579 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ธวลัรัตน์ วงศ์ค า

6580 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว นภัสวรรณ ศรีค าทา

6581 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย นรินธร ชา้งดอนไพร

6582 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ปวนัรัก สุทธรัิกษ์

6583 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ปัญญดา วรรณคีรี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6584 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ปิยวรรณ แซ่ตัน

6585 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ปุณฑริกา งามละมา้ย

6586 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย พชร ผ่องฉวี

6587 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว พรชนิตว์ อปุสรรค์

6588 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย พลอธปิ เกดิสา

6589 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว พัชราภรณ์ เป็นไทย

6590 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย พัดยศ ออกแมน

6591 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว พิชญาภา บัวสด

6592 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย ภานุ พุฒิตรีภูมิ

6593 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย ภูวดล พลรัตน์

6594 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย ยศกร ศรีอนิกจิ

6595 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ยาดา แกว้มี

6596 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ลัดดาวลัย์ กองทอง

6597 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว วรัญญา เสาธง

6598 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว วรินธร หัสดี

6599 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว วจิติรา สุขสะกจิ

6600 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย วทิวสั เงินกลม

6601 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ศิริกานต์ สุขศรีเมอืง

6602 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ศิรินภา ปากน้ า

6603 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย ศุภณัฐ ธงไชย

6604 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย ศุภวชิญ์ ถริไวภพ

6605 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ศุภิศรา เทพอนิทร์

6606 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว ศุภิสรา ดวงพรหม

6607 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย สหชยั นิ่มออ่น

6608 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว สิริพิม ศักด์ิบุญยเศวต

6609 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว สุธาสินี แกว้ช านาญ

6610 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นาย อคัรชยั จติกลุ

6611 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกภาษาองักฤษศึกษา นางสาว อนิทิรา อนิทรโชติ

6612 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว กนกวรรณ สีละมดุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6613 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว กรกฎ ทิมอบุล

6614 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว กฤตติกา จ าเนียรกลุ

6615 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว กญัญารัตน์ จริยสุธรรมกลุ

6616 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว คาร์เมน็ มลึเล่อร์

6617 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว จนัทัปปภา สดงาม

6618 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว จนิตนา สิมพา

6619 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว จรัินดา นิยมศักด์ิ

6620 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว จริานุช ทองอว่ม

6621 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว จฑุารัตน์ รักสละ

6622 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นาย เจตดิลก เกษไธสง

6623 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ชญานิษฐ์ เผ้าอาจ

6624 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ชฎาพร บุญโพธิ์

6625 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ชนากานต์ สีเพ็ชร

6626 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ชนิกานต์ สุภศรี

6627 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ณัฐณิชา สภาพพร

6628 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นาย ธงชยั นาคสังข์

6629 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ธนภรณ์ เกอืรัมย์

6630 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ธญัรดา ดอกชะบา

6631 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ธติิมา สังสินชยั

6632 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว นภัสนันท์ ตัญโญ

6633 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว นฤภร ยศธศัิกด์ิ

6634 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว บัณฑิตา สังขแ์กว้

6635 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ปทิตตา ง่ังส าฤทธิ์

6636 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ปัทกมล มเีต็ง

6637 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ปาริฉตัร มาวาน

6638 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว เปี่ยมลักษณ์ สุพงษ์วบิูลพันธ์

6639 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว พัทธธ์รีา วชัเรนวงศ์

6640 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว พิมพ์ฑกานต์ บุญคล้อย

6641 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว แพรไหม กรายแกว้

Page 229 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6642 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ภัคจริา หอมจนัทร์

6643 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ภัทรพร จติรเอื้อตระกลู

6644 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ภัทรวรินทร์ เจริญศรี

6645 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นาย ภูริภัทร ศรีตวาทิน

6646 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว มารีณา สาแม

6647 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว มรูณี เจะโวะ

6648 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นาย วรินทร จมุศักด์ิ

6649 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว ศศิวมิล ฤกษ์ศิลปงาม

6650 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว สาธติา ผลเจริญ

6651 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว สาวติรี ขนุราม

6652 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นาย สุขมุ ทองทิม

6653 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว สุธาสิณี พรมพื้น

6654 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว สุวฒันา จงจติตาภิบาล

6655 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว หนึ่งธดิา ไชยผลอนิทร์

6656 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว อติกานต์ ตัณจกัรวรานนท์

6657 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว อรกมล อะเพื่อนรัมย์

6658 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นาย อานนท์ แสนสมบัติ

6659 ก าแพงแสน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ศษ.บ. สาขาวชิาการจดัการเรียนรู้ วชิาเอกวทิยาศาสตร์ศึกษา นางสาว อามเีน๊าะ ตาตา

6660 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาการจดัการส่ิงแวดล้อม  นางสาว อารียา แกว้สวา่ง

6661 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว กริษฐา บ่อเพ็ชร์

6662 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ภัสร์พิชชา ศุภิกมลเสนีย์

6663 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ภุมรินทร์ แกว้สอาด

6664 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว เรือนกาญจน์ หาญประจนัทร์

6665 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ฤทัยรัตน์ พุทธอนิทร์ศร

6666 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว วนัชพร รักชนะพันธุ์

6667 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว สุตาภัทร นิสัยตรง

6668 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว อรปรียา มหาดไทย

6669 ก าแพงแสน คณะส่ิงแวดล้อม วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว อญัชลี ใจงาม

6670 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย กฤตเมธ ภูษาทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6671 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว กญัญรัตน์ ดาสีวงัปา

6672 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย เกรียงไกร สมหุะ

6673 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว เขมจริา มาตยช์าวนา

6674 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว เขมกิา วงษ์จนันา

6675 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย คมชาญ คงละออ

6676 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว จารุมล ใคร่ครวญ

6677 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว จารุวรรณ หนูราม

6678 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ชณัฐดา ประสพเนตร

6679 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย ชนะชล สุทน

6680 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ชนิดาภา กล่ าคลองตัน

6681 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ณัฐธดิา อนิทรานุสรณ์

6682 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย ณัฐวฒิุ ลงลา

6683 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย ดรัณ นัทฐพงศ์

6684 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ธนภค ทิพยม์ะณี

6685 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ธนันญา จอืเจริญ

6686 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ธญัชนก จิ๋วเขม็

6687 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย ธติิ ตันติธนภักดีกลุ

6688 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว นัทธมน สนิทผล

6689 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว นันท์นภัส ภู่แกว้

6690 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว บุริมพรรษา มสีอน

6691 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว เบญญาภา เมธาววิรรธน์กลุ

6692 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ปภาดา เปล่งเจริญศิริชยั

6693 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ปรางค์ชนก เนตรจุ้ย

6694 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ปวณีา เมอืงใจ

6695 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ปาริชาต ทอนสูงเนิน

6696 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ปาลิดา มลูตรีมา

6697 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว พรหมพร บุญจงู

6698 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว พลอยนภัส ด้วงทอง

6699 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว พิยดา พัดเพ็ง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6700 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย พุฒิพงศ์ ประมวลทรัพย์

6701 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย มงคล อทุธบูรณ์

6702 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย ราเมศวร์ มงคล

6703 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ลัลล์ลลีล์ พลชญาบารมี

6704 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว วรางคณา พุฒิฤทธิ์

6705 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว วราภรณ์ พิสุทธิ์พงศานนท์

6706 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว วรินทร วณัณะวฒันะ

6707 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว วริศรา เกื้อมณี

6708 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว วารุณี พันธจ์นัทร์

6709 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ศรีรัชมาศ พลกล้า

6710 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ศศินานินทร์ ลิไธสง

6711 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว ศศิวรัิล สุขอดุม

6712 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย สรสิทธิ์ พลสุวรรณ

6713 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย สิรภพ พิมพ์วงศ์

6714 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว สิริยากร ศิริเลศ

6715 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว สิริวมิล พลวารี

6716 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว สุจริา จอดนอก

6717 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว สุทธนิันท์ มนีาเสียว

6718 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว สุธาสินี แววมณี

6719 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว สุพิชญา กล่ินศรีสุข

6720 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว หนึ่งฤทัย ข าสูงเนิน

6721 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว อมรรัตน์ จติร์ชื่น

6722 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว องัศุมาริน ปลาทอง

6723 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว อญัชติา รุกขชาติ

6724 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นาย เอกดนัย ภัทรมั่นคงสกลุ

6725 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน  นางสาว เอื้อบุญ ไชยหงษ์

6726 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว กชกร พุ่มระยา้

6727 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว กชพรรณ วรัิชชกลุ

6728 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาพัชร กรุยทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6729 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว กลัยรัตน์ แกว้เงิน

6730 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นาย คณิศร จนีเจริญ

6731 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นาย ธนภูมิ คัดคอย

6732 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นาย ปฐพี เกษหอม

6733 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว พจนา เลิศวรัิตน์

6734 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นาย ภัคนันท์ วลิามาต

6735 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัคสุภางค์ เล่ียวเส็ง

6736 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรภร แป้นพัฒน์

6737 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว วนัสนันท์ ตันเสียงสม

6738 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณพร ศรีชยั

6739 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว วรัชยา พิมนิวาส

6740 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุลิณี พรหมแสง

6741 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นางสาว สโรชา บุญรักษา

6742 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิการบิน (ภาคพิเศษ) นาย สิทธชิยั สุวรรณโชติ

6743 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ชนากรณ์ ยิ่งปรางค์

6744 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ญาณิศา อน้ยวง

6745 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ณัฎฐ์กฤตา ยางหลวง

6746 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ณิชาดา อิ่มกลับ

6747 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ณิชารีย์ นิธวิรกลุวงศ์

6748 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นาย ตฤณธรณ์ ไกรกฤคิราษฎร์

6749 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ทิพยว์ดี แกว้มนั

6750 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นาย ธบิด์ิพีรศา บูรณะ

6751 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นาย นันอเนก เกท่อง

6752 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว นารีลักษณ์ วงค์สาย

6753 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ปนัดดา ทศภา

6754 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นาย ปภาณ ศิริโฆษิตยางกรู

6755 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ปวณ์ีธดิา หันกระสัน

6756 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว ศิริยากร บุญตัน

6757 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว สิริรัตนา นิธสุิวรรณ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6758 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว สุพิชญา ตันตยานนท์

6759 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นางสาว สุภเนตร แทนวนัดี

6760 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นาย สุวพัชร อนุศิริ

6761 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการธรุกจิบริการและอตุสาหกรรมไมซ์  นาย อริยะ พวงเพชร

6762 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย กฤตพจน์ สุวรรณวงศ์

6763 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว กสิธาร จนัทร์ศรีนวล

6764 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย คมคล กรุงศรีเมอืง

6765 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย เจตริน กล่ินจนัทร์

6766 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ชติุมณฑ์ อกัษร

6767 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ณัชชา นักจะเฆ่

6768 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ณัฐวลี การะวงค์

6769 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ณัฐสิทธิ์ จนัทะวงษา

6770 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ทวติรา บุญมาก

6771 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ธงไชย เยน็ใจ

6772 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ธนพล เผ่าพันธ์ุพวงไพร

6773 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ธนพัฒน์ รัตนศักดิกลุ

6774 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ธนัชชา ปานแกว้

6775 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ธธีชั คล้ายอดุม

6776 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว นุศรา เกยีรติศิริ

6777 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว บัณฑิตา ศุภรานนท์

6778 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว พิชญ์ณภัทร์ เขยีวระยบั

6779 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ภควตั ถวลัยว์รีวงศ์

6780 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ภวนิทร์ ทับเอี่ยม

6781 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ภัคพล มั่นสุขผล

6782 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว มณฑกานต์ ปินตาต๊ิบ

6783 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย รัฐศาสตร์ สัตบุตร

6784 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว รินรดา พงษ์เรือง

6785 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ศรัณยพ์ร เฟื่องฟูผดุงสิน

6786 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ศิปภา เกษทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6787 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว สุวนันท์ แกว้มณี

6788 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว สุวนันท์ จ าแลงนคร

6789 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว อภิสรา แซ่ล้อ

6790 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว อริศรา มั่นคง

6791 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว อนิธริา ช านาญวาด

6792 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนิดาภา เฉยีบแหลม

6793 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นาย ทัศพงษ์ สีทอง

6794 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย กมล ศุภลักษณ์

6795 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว กมลวรรณ ทรัพยไ์พศาล

6796 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว กานต์พิชชา ปาณะจรัสเวทย์

6797 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว จตุพร สวนแกว้

6798 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว จฑุามาศ รักแกว้

6799 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ชลธชิา วจันรัตนากลู

6800 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ฐิติพงศ์ นาเวยีง

6801 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ณัชชา จนิดาภัทรวงศ์

6802 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ณัฏฐนิช บัวดี

6803 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ดนยา ศรีแกว้

6804 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ทิวาพร อไุรวรรณ์

6805 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ธนพล มหาสุคนธชาติ

6806 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ธรีเดช สีมล

6807 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ธรีทัศน์ รัตนพลแสนย์

6808 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ธรียทุธิ์ ยงพัฒนาสิริกลุ

6809 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย นราธปิ เล็กบุญญาสิน

6810 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย นัฐธนัย สัมพันธวงศ์

6811 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว นันท์นภัส กาญจนด าเกงิ

6812 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว เนตรสกาว คชรัตน์

6813 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว เบญจพร บุษยะไพจติร

6814 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ปานจรีย์ มากลุวนิชยน์ันท์

6815 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ปานนันธนา พ่วงจั่น

Page 235 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6816 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว พรธติา สาแยม้

6817 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย พลรัฐ เทพเจริญ

6818 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว พัชราภา นาคจนิวงษ์

6819 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย พัฒนพล หงษ์กลัด

6820 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว พาขวญั เจริญพันธุ์

6821 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว มชัฌิมา เพียนอก

6822 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว มาริสา แถมต้าน

6823 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว รักชนก วสุิทธพิงศ์

6824 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว วรรณพร เยทะสง

6825 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว วรินภร วรรณวงษ์

6826 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว วนัทนีย์ บุญสร้างเสริม

6827 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย วชิญ์พล ไพบูลย์

6828 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว วมิาลา จาดขาว

6829 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ศศิพิมพ์ เจริญกลัป์

6830 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ศิริยาพร ปีมณี

6831 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ศิวพร ปิติวงศ์หิรัญกลุ

6832 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว สสาริน สุดสม

6833 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว สุภัสสรา จติต้ังสกลุ

6834 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย สุวพิชญ์ หล่อเจริญสุขสัญ

6835 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว สุวรรณษา สิทธถิาวร

6836 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว อภิสรา กมลทอง

6837 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว อรจติรา ฉมิพลิกานนท์

6838 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย อรรถโกวทิ รุ่งรัตนผล

6839 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว อจัฉรา ยอดมะปรางค์

6840 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว อฏัฐพรวจี สุขสวย

6841 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย อาทิตย์ อนิบัว

6842 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว เอมอร ราชรักษ์

6843 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ไอริณ ศรีรักษา

6844 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว กชพร กาญจนดิษฐ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6845 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัสศรี ศรีสลวย

6846 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นาย ชนกาน ตันทะรัตน์

6847 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว ตวงภรณ์ สุธรรม

6848 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว ธมลวรรณ พรมเหียง

6849 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัพิชชา ฉมิไพบูลย์

6850 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว นพนันท์ ศรีสมบูรณ์

6851 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นาย พงษ์เจริญ สรรพกจิโกศล

6852 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว พัทธธ์รีา หลอดแกว้

6853 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพ์ปวณ์ี สุขะจริะ

6854 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริวมิล สกลุชติุมาภรณ์

6855 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว กชกร จนัทร์ดวงศรี

6856 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว กนกวรรณ บุญประเสริฐ

6857 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว กมลชนก พึ่งแกว้

6858 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว กวสิรา พุทธา

6859 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว กษมา พึ่งบ้านเกาะ

6860 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว กญัญามาศ ฤทธิ์เดช

6861 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ขวญัชนก พรหมทัต

6862 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว จริญา ชื่นตา

6863 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว จนิตพร อนิทร์เรือง

6864 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว จริาพัชร์ วฑูิรย์

6865 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ชญานิน จ านงค์

6866 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ชติุมา ค าทุม

6867 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ญาณินท์ ประสพโชค

6868 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ฐิตินันท์ อรรถโยโค

6869 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ณภัสสรณ์ วกิรัยเจริญยิ่ง

6870 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ณัชสุชาภัฏ ชว่ยชนะอนนต์

6871 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ณัฏฐกฤต เรืองศิริปิยะกลู

6872 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ณัฏฐธดิา โพธิ์ชะนัง

6873 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ณัฐฑิยา ณรงค์แสง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6874 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ณัฐภัทร พาเจริญสุข

6875 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ณัฐวดี ลาภศิริวฒันา

6876 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ดนุเดช ครุฑอนิทร์

6877 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ดลณพร ปานกล่ินพุฒ

6878 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ดวงกมล สุนทรารักษ์

6879 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว เดือนนวล ประทุมมา

6880 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ทรรศยา แกว้ส่งศรี

6881 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ทอสิตา ธรรมจนิดารัช

6882 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ธนพล กระฐินทอง

6883 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ธนวนัต์ เตชาภรณ์พงศ์

6884 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ธนวชิญ์ มริุจนัทร์

6885 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ธดิา แยม้ประดิษฐ์

6886 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว นภสร อารีชม

6887 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว นภัสสร บูรณธน

6888 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว นวพร นพฤทธิ์

6889 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว เบญญทิพย์ ลือนาม

6890 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ปภัสสร พรมแตง

6891 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ประภาพร ชาลาพรพรหม

6892 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ปรีชาพร ทรวงโพธิ์

6893 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ปัณณิกา ทูลฉลาด

6894 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ปาณิสรา ส าลีปั้น

6895 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ปานตะวนั ประจ าภพ

6896 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ปารียา เรืองสุวรรณ

6897 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว เปรมยดุา ทีมี

6898 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย พงศ์พีระ สกลวรัิตน์

6899 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว พรรณพษา ประกอบกลุ

6900 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย พลกฤต สวสัดี

6901 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย พัชรพล นาคสุทธิ์

6902 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว พัณณิตา ภิญโญ

Page 238 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6903 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว พิยดา ตรุษวฒัน์

6904 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ภัทรนันท์ เกดิแหลมทอง

6905 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว มณีรัตน์ ศรีปรุ

6906 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว มธุติา ออ่นแหยม

6907 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ยทุธการ ก าลังรัมย์

6908 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว รจนา สุวรรณชยั

6909 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว รุจริดา อนุแสน

6910 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย วชัรินทร์ น้อยข า

6911 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว วนัใหม่ ปะวนันา

6912 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว วาริศา กล่ินหอม

6913 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว วาสนา มหาสินธุ์

6914 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว วาสนา สุวนันา

6915 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว วริาสิณี สิริศรีเกษตร

6916 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย วรีภัทร ชอ่ดอก

6917 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว วรีะยา ธรีะชพี

6918 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ศรันยู จ ารัสบุญสม

6919 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ศศิกานต์ จอ้ยอา้ย

6920 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ศศิกานต์ อุ่นอาสา

6921 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย ศุภกร วฒัโน

6922 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว ศุภลักษณ์ ส่งเสริมความดี

6923 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว สานฝัน กระแจะจนัทร์

6924 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว สินีรัชต์ หล่ออริยา

6925 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว สุดารัตน์ ไชโย

6926 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว สุนีรัตน์ งามสมภาพ

6927 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว สุพรรษา ดาบแกว้

6928 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว สุพัฒตรา สังขข์าว

6929 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว อณุภา ป้องค าสิงห์

6930 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นาย อธคิม ภูวนาถ

6931 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว อภิชฌา บุษมาลักษณ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6932 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว อริสา กองแกว้

6933 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว อารียา ข าเจริญ

6934 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร  นางสาว อสิรีย์ พยงุศักด์ิสกลุ

6935 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย เจษฎา สุบรรณมณี

6936 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐนนท์ คงไพศาลกจิ

6937 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย เตชทัต สุพรรณ

6938 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย ธนกร โพธิ์นาค

6939 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนวรรณ คมขนุทด

6940 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธนัชชา ชยัณรงค์ฤทธิ์

6941 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัลักษณ์ เฉลิมฤทธิ์

6942 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย นาธาร์น เพ็ชร์สวสัด์ิ

6943 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว บัณฑิตา ไชยภักดี

6944 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย ปณชยั บัวส าลี

6945 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว พรปวณ์ี แสนธิ

6946 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย พรภวษิย์ ชอบประดิถ

6947 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวไพลิน หิรัญลิขติสกลุ

6948 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวา นาค าภา

6949 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรลภา พรหมทิพย์

6950 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย ภูธเนศ สงวนชาติ

6951 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณษา ยิ้มบางออ้

6952 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว วสุมา สุขสัมฤทธิ์

6953 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว ศุภัทนิดา สุวรรณพิมพ์

6954 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นาย สัณหณัฐ หนูยิ้มซ้าย

6955 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว อจัฉนิดา ออ่นตา

6956 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการโรงแรมและภัตตาคาร (ภาคพิเศษ) นางสาว อญัชนากาญน์ เสง่ียมจติร์

6957 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว กชกร วเิศษสิงห์

6958 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว กลุณัฐ ชลสินธุ์

6959 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ขวญัมนัส ค าเขื่อน

6960 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ชนิกานต์ เพชรสม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6961 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ชมพูนุช ชื่นสุวรรณ

6962 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ชลดา แจม่สวา่ง

6963 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ชติุกาญจน์ เพชรทอง

6964 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ณัฐกาญจน์ ไชยชมภู

6965 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ดวงมณี สูหน้าหงู

6966 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ทิพยสุ์คนธ์ เจริญรุ่ง

6967 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ธญัชนก ภักดี

6968 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ธมีาพร ดอนงาม

6969 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว นภัสสร ใต้กิ

6970 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว นันทิตา ใจสุทธิ์

6971 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว นิชานาถ โสมภี

6972 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว นิตยา พิพัฒน์

6973 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว บุษยาภรณ์ จารุภุมมกิ

6974 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว พลอยชมภู ศรีผ่อง

6975 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว พัทธญา เผือกนิ่ม

6976 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ภัทรสุดา พิมลชยั

6977 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว รพีภรณ์ ไชยสวสัด์ิ

6978 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว รุ่งรัตน์ ศรีโชติ

6979 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ลลิดา มาลาศรี

6980 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ลัดดา เกษมนุกลูฤกษ์

6981 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นาย วงศธร รุ่งโรจน์ก าเนิด

6982 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว วชิญาดา สุนทรนฤรังษี

6983 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว วภิาดา บุญรัตนเรืองเดช

6984 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว วภิาดา หิรัญชาติ

6985 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ศุธภิรณ์ ชอ่แกว้

6986 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นาย ศุภกติต์ิ ค ายศ

6987 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว ศุภาวรรณ ลาภสิริสมสกลุ

6988 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว สายทิพย์ ชเูดชปัญญาดี

6989 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นาย สิรภพ ศรีวสุิทธยานนท์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

6990 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว สุชานันท์ ท่าหาญ

6991 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธรุกจิการท่องเที่ยว  นางสาว อรปรียา อ าภา

6992 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย กฤติน อาศจนิดา

6993 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว กฤษกร สืบศรี

6994 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย กนัตธร ถิ่นหัวเตย

6995 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย กนัตพัฒน์ สุริยะสา

6996 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย คีต ณัฐสิทธชิยั

6997 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว จดิาภา เกาะยางเผือก

6998 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว เจซซีคา ฐิดาพร ลูวนิ

6999 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ชนภรณ์ ยะคะเสม

7000 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ชนมน แพทอง

7001 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ชาลิสา ละออ

7002 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ณัฏฐณิชา ไวยทิ

7003 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ณัฐกานต์ ทอมดุ

7004 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ทิพยธ์ญัญา กู้นาม

7005 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ทิพยรั์ตน์ จนิตกววีฒัน์

7006 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย ธนวฒัน์ ศรีรัศมี

7007 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย ธนุพนธ์ เอาเหยง

7008 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ธมนวรรณ ดวงดารา

7009 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ธญัชนก ลูกอนิทร์

7010 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ธญัชนก อมัภาราม

7011 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย ธาม แตงสาขา

7012 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว นนทกร ทีตารักษ์

7013 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว นภสร กรุดสัมพันธ์

7014 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว นิธดิา แซ่เตียว

7015 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว บุณฑริก สุขใจมติร

7016 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย บุณยกร แดงปง

7017 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย ปรินทร์ รัตนอไุร

7018 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว พรนภัส คล่ีแดง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7019 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว พสุนธรา สายทอง

7020 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย พัชรเมษฐ์ ศิริรัตน์

7021 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว พิจติรา น้อยบุตร

7022 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว พิชญ์ฌาพรรณ พ่วงวจิติร

7023 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว พิมพ์วรีย์ บุญจนักลุ

7024 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ภัคจริา สารบัน

7025 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย ภูตะวนั วนัววิฒัน์วงศ์

7026 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย ยศวฒัน์ สง่าชู

7027 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว วริศรา บุญประเสริฐ

7028 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว วริศา ศรีบัวข า

7029 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว วชิญาดา ดิษฐ์สอน

7030 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ศศิชา อาสานอก

7031 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ศิรินภา ปานแยม้

7032 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว ศุภาวรรณ พูลศรี

7033 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว สุชาดา แกว้รักษ์

7034 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว หนึ่งฤทัย วงษ์พันธุ์

7035 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย อติศร ลีลอย

7036 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นาย อภิชาติ ล าเลิด

7037 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว อรรัมภา นวลสนิท

7038 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว อรสา สงค์แกว้

7039 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว อสัณา บุหงา

7040 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว อาทิศรา เชญิกลาง

7041 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ  นางสาว อษุณีภรณ์ สุดทองคง

7042 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กนกวรรณ เมฆบุตร

7043 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย กฤษฎา ชยัพลเดช

7044 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กลินลดา ขนุปราบ

7045 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาณัฐ หอสกลุ

7046 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กนัธชิา พร้อมพ่วง

7047 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย ชนินทร์ ค ามี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7048 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย ชชิา ชอบสะอาด

7049 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว โซเนีย มลัดิกา้

7050 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย ฐีระภัทร์ รวมธรรม

7051 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร ภัทรเวโรจน์

7052 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐณิชา อภิรักษ์บรรจง

7053 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐนันท์ พิมพ์จฬุา

7054 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย แทนชยั จรัสเมธาวทิย์

7055 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปณิตา บุญล้อม

7056 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรรษมน ขวญัเมอืง

7057 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชาภรณ์ คันธรส

7058 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย ภูริณัฐ ภัทรอรุณโรจน์

7059 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ราตรี แซ่ท้าว

7060 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิริรัตน์ จรูญศรี

7061 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย สิริณัฏฐ์ วงษ์สุด

7062 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย อลงกรณ์ สุริยะกมล

7063 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่ออตุสาหกรรมบริการ (ภาคพิเศษ) นาย อคัรวฒัน์ พิริยธนโชติ

7064 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว กมลพร ทอนหยี

7065 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว กมลพรรณ โอภาสพิทยตุม์

7066 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว กญัญาณัฐ เตียงไธสง

7067 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย กนัทรากร สุขคล้า

7068 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว จรรฐิมา อญัชลีอ านวยพร

7069 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว จนัทร์จริา เวชสุวรรณ์

7070 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว จารุพร ชื่นกล่ินธปู

7071 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว จรีนันท์ เพชรใส

7072 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว จรีภัทร์ บรรเจดิศีล

7073 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ชนาพร วาสนาแสนสุข

7074 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ชอ่ชมพู ล าพูน

7075 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย เชี่ยวชาญ ฤทธวิงศ์

7076 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว โชติกา สีสาย
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7077 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย โชติมนต์ ล้อเจริญกจิ

7078 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย ณภณ ต้นสกลุประเสริฐ

7079 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ณัชชานันท์ แกน่จนัทร์

7080 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ณัชพร คงสาย

7081 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ณัฏฐพร อทุัยพิบูลย์

7082 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ณัฐณิชา เพชรนิตย์

7083 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ณัฐธชิา สิงห์สาธร

7084 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ณัฐธดิา เชื่อมสุข

7085 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ณัฐพิมล คุ้มกระโทก

7086 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ดามยิา ฟองละแอ

7087 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ตัสนีม วาเต๊ะ

7088 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย ทรงธรรม กระกรกลุ

7089 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ธนพร หลุ่ยพูลทรัพย์

7090 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ธนภรณ์ เขม็โรจน์

7091 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ธนิดา แกว้สะแสน

7092 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ธญัสินี บุตรลักษณ์

7093 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ธดิารัตน์ พูลน้อย

7094 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว นภัทร จนัทนาคา

7095 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย นันทิพัฒน์ ปล้ืมถนอม

7096 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว บัณฑิตา มะโนเกลือ

7097 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ปฏิญญา ชว่ยชู

7098 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย ปรเมศ หลักเพ็ชร

7099 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ปรัชญาภรณ์ สุวรรณแยม้

7100 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ปราณปรียา สุธรีากลุ

7101 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ปริญญาภรณ์ ฤกษ์เกษม

7102 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ปริยากร สุขเอี่ยม

7103 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ปาจรีย์ ดาราศักด์ิ

7104 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว พรทิวา วริิยานุภาพ

7105 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว พรพัชรนันท์ กลมประสิทธิ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7106 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว พรพิรุณ ครุธจู

7107 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว พรศีล กอสกลุธรรม

7108 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว พอพิศ แรงดี

7109 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว พิชญาภัค ศรีเงิน

7110 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว พิมพ์ศลิษา อศัวลีลาสกลุ

7111 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย พีรธชั ซาและกลุ

7112 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ฟ้าใส วงศ์ก าภู

7113 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ภัทรพรรณ ดีชอบ

7114 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ภัทรลดา มาลา

7115 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ภัสภรณ์ เพ็ชรปานกนั

7116 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว มณฑกานต์ หมอนวดดี

7117 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว มาณิดา แกว้สอาด

7118 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว รสิตา เอี่ยมเยน็

7119 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ลัลนา ฉ่ าดวง

7120 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว วชริญาณ์ โพธิ์เลิศบ ารุงงาม

7121 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว วรนารี กลสัตยสมติ

7122 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว วาสินี กาญจนคชสมบัติ

7123 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว วชิญาพร จสูวย

7124 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย ศรราม เรโอะ ชโิรซา

7125 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย ศรายทุธ หมปี่า

7126 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ศศิธร ทองชติ

7127 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ศิริยากร บุดสะดีวงษ์

7128 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว ศิวปรียา พันธา

7129 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย สิรภัทร แสงจนัทร์

7130 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว สิริยากร มว่งวดัท่า

7131 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว สิริวรรณ ใจคนอง

7132 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว สุพิชชา พงษ์พิมาย

7133 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว อทิติยา เจริญมาก

7134 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว อริศรา ศรีรุ่งเรือง
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7135 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นาย อคัรชยั บุญท้วม

7136 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว อจัฉริยา จกัรสิงห์โต

7137 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว อญัญดา ศรีจลุฬา

7138 ก าแพงแสน คณะอตุสาหกรรมบริการ ศศ.บ. สาขาวชิาอตุสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  นางสาว อณัศยา วงศ์แตง

7139 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย กฤตยพ์ิพัฒน์ สิทธเิดช

7140 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว กญัญาภัทร น้อยเพ็ง

7141 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย กนัต์ธภีพ ปิ่นทอง

7142 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว กานต์พิชชา ทองน้อย

7143 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ขนบพร มชี านาญ

7144 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว คชาธาร กลุศรี

7145 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว จรัิชญา หมื่นเดช

7146 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย จริาวฒัน์ แสวงสูงเนิน

7147 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย จรีเดช คล้ายเปี่ยม

7148 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว จฬุาลักษณ์ พรานไพร

7149 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ชนนิกานต์ หงส์หยก

7150 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ฐานันดร แกว้ไทรคุ้ม

7151 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ณชนก รุ่งแสง

7152 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ณภัทร ต้ังพัชรกลุ

7153 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ณัฐรัตน์ กง๋ฉนิ

7154 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ณัฐริกา แกว้ทับทิม

7155 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ทรรศนพล มหิเมอืง

7156 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ทินรัตน์ ปิ่นบัวทอง

7157 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ธนภูมิ สุดทองมล

7158 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ธนาวดี สุนทรอนิทร์

7159 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ธติิ รุ่งเรืองโรจนา

7160 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว นภัสวรรณ มหาจ าปาทอง

7161 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย นันทภพ ศักด์ิระพี

7162 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว เนตรนภา สุระค าแหง

7163 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว บุณยานุช จติุภาคโสธร
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7164 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ปัณณาวฒัณ์ กาฬสิทธิ์

7165 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ปิ่นมนัส แสงมณี

7166 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย พงศ์พัฒน์ รุจเิวชเกตุนที

7167 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย พงศ์ภาคิน ปัญญะวกิ

7168 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว พรพิลัย นามบุตร

7169 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว พัชราภา แกว้สาย

7170 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย พิทยาธร จนัทร์หอม

7171 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว พิมพ์ชนก สองเมอืง

7172 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย พีรดนย์ บุญครอบ

7173 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ฟ้าประทาน ไหมแกว้

7174 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ภาคภูมิ บู่สาลี

7175 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ภิศรยา ดามาพงษ์

7176 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ภูริภัทร พันธพ์รม

7177 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ภูริวฒัน์ บุญเอื้อ

7178 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว รุ่งอรุณ แถมเพ็ชร

7179 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว ลินลาวดี วเิทศธนกจิ

7180 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย วรพงศ์ สิงห์ทอง

7181 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว วรพิชชา วรปรัชญา

7182 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว วริศรา ศรีจอม

7183 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว วยิะดา ตะราษี

7184 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว วรัินดา วรรณศิริ

7185 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย วรีภัทร หลิมสกลุ

7186 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ศรัณย์ ตุ้มภู่

7187 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ศรุติ ฤทธิ์สอาด

7188 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย ศุภโชค ประทีปะผลิน

7189 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย สายน้ าเพชร บุญรอดรัมย์

7190 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย สิรวชิญ์ ศรีสุขใส

7191 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย อชริวชัร์ แสนค า

7192 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นาย อเนชา ศรีสวสัด์ิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7193 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว อรศศิร์ เกตุแกว้

7194 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว อรุณพร บุญพรหม

7195 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว อญัมณี ธปิทา

7196 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว อารยา ศรีเสวตร์

7197 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว อารีรัตน์ พาทอน

7198 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาการขนส่งทางทะเล  นางสาว อนิทิรา มาตา

7199 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย กฤตภาส ลินลาดแกว้พวง

7200 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย กณัฑ์อเนก สวรรค์บรรพต

7201 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย กติติศักด์ิ บรรจง

7202 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย ณัฐพงศ์ ค าสิงห์

7203 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย ไตรวชิญ์ คุ้มสวสัด์ิ

7204 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย ธนกฤต บัวค า

7205 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย ปัญญาพันธ์ ศรีสวสัด์ิ

7206 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย พงศ์ธวชั ปวตัน์รัตนภูมิ

7207 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย พรลภัส เกดิไพบูลย์

7208 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย พิชากร หนูโพนทัน

7209 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย สรวศิ เพียรเจริญ

7210 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์การเดินเรือ  นาย อานีส อารมย์

7211 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นาย กอ้งภพ เชื้อเพชร

7212 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นางสาว ขรินทร์ทิพย์ ชายพรม

7213 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นาย จติรภาณุ อนิทรสอาด

7214 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นาย ชนิพัฒน์ พรสินชยั

7215 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นาย ซัซวาน อแีต

7216 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นางสาว ณัฏฐนันท์ ชยัวะรัตน์

7217 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นาย ดลธาดา วี

7218 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นาย ธรีวจัน์ เดชพงศ์สรรค์

7219 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นาย ยศพล ศรีสุข

7220 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นางสาว ศิตานันทน์ โสณวชิติานนท์

7221 ศรีราชา คณะพาณิชยนาวนีานาชาติ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมต่อเรือและเคร่ืองกลเรือ  นาย อทิธศัิกด์ิ บรรจง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7222 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย กตัญญู สกลวศิาลศักด์ิ

7223 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว กมลชนก ซ้ึงคุณธรรม

7224 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว กมลรัตน์ เนียมเตียง

7225 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย กรวชิญ์ พุ่มไสว

7226 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย กนัตพัฒน์ รวพิรเลิศโภคิน

7227 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย คณธชั เปี่ยมสิน

7228 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว คอยรุนนิซาอ์ ยโูซ๊ะยดู๊ะ

7229 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว จารุวรรณ ผัดแสน

7230 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว จริภิญญา จรัิฐติพงษ์

7231 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว จริาภรณ์ สาโรจน์

7232 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว จฑุามาศ ศรีจ านงค์

7233 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย ชงฆฎิษด์ กลุดิลก

7234 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ชฎาพร วริิโชติ

7235 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ชลลดา ศักด์ิศรี

7236 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ชญัญา สุขทอง

7237 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ชาลิสา เขยีวคล้าย

7238 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย ชติิพัทธ์ ถามณี

7239 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย โชคน าชยั ศิลาเลิศ

7240 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ฐิติวรดา แลภูเขยีว

7241 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย ณฐนน สถริภัทรชยั

7242 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย ณรงค์ฤทธิ์ สุธรรม

7243 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ณัฐวดี นิลนพคุณ

7244 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย ธนกฤต หวงั

7245 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ธนัชพร ประเสริฐศร

7246 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย ธรรศ กวางเส็ง

7247 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ธสพร บุญกวย

7248 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว นภัครประภา แกว้บุญเรือง

7249 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว นลินี ชนิสาคร

7250 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ปทิตตา หลอมทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7251 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ปรมาภรณ์ นวลเปียน

7252 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ปวณ์ีสุดา เลียงสุนทรสิทธิ์

7253 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ปาณิสรา หงษ์เวยีงจนัทร์

7254 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย พนทวรรตน์ พระกะยาพันธ์

7255 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว พนิดา จนัทร์ยอ้ย

7256 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย พรพล พรไพศาล

7257 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว พรสวรรค์ จนัทร์สวสัด์ิ

7258 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว พัชรพร บูรณะไชย

7259 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว พิชาดา ลอยกลุนันท์

7260 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว มณฑิชา บุระค า

7261 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว วรรวษิา สุวรรณโณ

7262 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว วริษฐา อนุาภาค

7263 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย วชัรพล อยู่คง

7264 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว วลิาสินี ศรีสุข

7265 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว ศรุดา สมติกาญจน์

7266 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย ศุภวฒัน์ ศุภฤกษ์

7267 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย ศุภวชิญ์ ติณณาพิธกุานต์

7268 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว สุภัสสรา วฒันบวร

7269 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว สุภัสสรา หวะสุวรรณ

7270 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นางสาว สุภาพิชญ์ สุขปีระเสริฐ

7271 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน  นาย สุรวฒิุ สุวรรณมณี

7272 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย การัณยภาส ภู่ระหงษ์

7273 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย จรีชยั เนียมมณี

7274 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว จฬุาลักษณ์ กาวยิะ

7275 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว ญาโณทัย สมสวสัด์ิ

7276 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย ณดล เนตยานันท์

7277 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย ณัชพล จงชวีวีฒัน์

7278 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐธดิา แยม้ชู

7279 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย ทินภัทร เกดิสินธุ์
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7280 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย ธธีชั โตสุจริตธรรม

7281 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย ธรีศักด์ิ พรรณนิกร

7282 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย นนธวชั ขลุ่ยประเสริฐ

7283 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย ปรัชญา แกว้ศิริบัณฑิต

7284 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย พชร บุญเรืองขาว

7285 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชราพร เจริญสกลุวฒันา

7286 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย เมนาท วรากรสิทธชิยั

7287 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย รุจดนัย ชชูาติ

7288 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย ฤกษ์ชยั ฉตัรแกว้บริบูรณ์

7289 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณวษิา ทุนรักษา

7290 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว วรารัตน์ อนิมว่ง

7291 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย วราฤทธิ์ นพวรรณสกลุ

7292 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย ศุภณัฐ บุญเฉลียว

7293 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว สุกานดา พุทธการี

7294 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว สุณัฐชยา นพศรี

7295 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว องัคณา เกษศิริ

7296 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นางสาว อญัชสิา บุญทองกลุ

7297 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (ภาคพิเศษ) นาย อศัวทิย์ นฤมติรกลุนันท์

7298 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ขอขวญั จ านง

7299 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ชญัญปัญ มั่งค่ัง

7300 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ณัจปภัสร์ นนท์โชติพันธ์

7301 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ธกรกฤษ ภคณัชกลุนิต

7302 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย นนทวฒัน์ สาทอง

7303 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย พุฒินาท วนัเนาว์

7304 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว พุธรามาศ สร้อยสูงเนิน

7305 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงินและการลงทุน (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย อธปิ ขนัยศ

7306 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย กฤศพล สวา่งกล้า

7307 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว กนัยา ชยัยา

7308 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว กลุธดิา ไขห่นู
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7309 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว จณิตา ทิมเที่ยง

7310 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว จนัทกานต์ นุชพันธ์

7311 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว จฑุาทิพ วงษ์เวช

7312 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย เจษฎา เกดิโต

7313 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว เจยีระไน ชยัสารัตน์

7314 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ชนิดาภา ถาวรวงษ์

7315 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ชลิดา ชาวเหนือ

7316 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ญาณินทร์ เขม็แกว้

7317 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ฐิตินันท์ ทนสูงเนิน

7318 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณฐิกา ชยัมานะพร

7319 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณัฎฐา จนัทะประสาร

7320 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ณัฐสิทธิ์ ลือนาม

7321 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณิชากร ฉนัทวศินกลุ

7322 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณิชาพัฒน์ โชติมณีรัตน์

7323 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ดวงตะวนั ข าปัญญา

7324 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธนันพัชญ์ ชยัภัทรอคัรกลุ

7325 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธดิารัตน์ โคตรสมบัติ

7326 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ธรีภัทร์ จนัทร์กล่ัน

7327 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ปธานิน อนิทรักษา

7328 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ปวณีาพร โตแยม้

7329 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ปิลันธน์ สุเรนรัมย์

7330 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว พรทิพย์ ล้ิมภูวนนท์

7331 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว พัณณ์ชติา อนิทร์ทอง

7332 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว พัทธมน พันธุ์ภักดี

7333 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว พิมลรัตน์ สกลุหอม

7334 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว แพรวา หงษ์ศรี

7335 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ภัทรณินทร์ กองจนัทร์

7336 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ภาษิตา ศรีอ าพร

7337 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย เมธี ศรีนาค
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7338 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว วนารินทร์ สมชยั

7339 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ศิรดา ศรีเพียงจนัทร์

7340 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ศิริพิชชา พรมมี

7341 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ศิริรัตน์ พรหมมา

7342 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ศุจนิธรา แซ่ท้าว

7343 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ศุภาพิชญ์ ตราชู

7344 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย สรนันท์ ไตรศุภมงคล

7345 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สิรินทิพย์ ทิพยานนท์

7346 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สุพรรษา พรามจร

7347 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สุภัสสร รัตนมาโต

7348 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว สุภัสสร นางงาม

7349 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย อธกิเกยีรติ พิริยะปัญญา

7350 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อภิชญา โอภาชาติ

7351 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อภินทร์พร ภาณุรักษ์สิริกลุ

7352 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อารีรัตน์ ผะเผิน

7353 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย อทิธพิัทธ์ เจริญชยัธวชั

7354 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว อรุชา ศรีลาวรรณ์

7355 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ไอริน พลนารี

7356 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย กมนกาญจน์ นามเขม็

7357 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลชนก แสงขาว

7358 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว กรณิกา ใจซ่ือ

7359 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย กฤษณพงศ์ ชลไชยโชค

7360 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย คมสัน คงงอน

7361 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฉตัติยาพรรณ ศรีลาศักด์ิ

7362 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ชนาธปิ ก าจดัภัย

7363 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ชานุเดช เฝดสูงเนิน

7364 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐริณี ลีละประสพโชค

7365 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกฤต เตชธนกจิเลิศ

7366 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ธชัพล วงษ์เหลา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7367 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย นันทภพ พงษ์มณี

7368 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว เนตรอปัสร จนัทรา

7369 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พธู เกตุสวาสด์ิ

7370 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว พฤกษา เนตรสุวรรณ์

7371 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย พอล ธนากรณ์ เดวสิ

7372 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย พีรทัต ฮ่มซ้าย

7373 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรวดี กล่อมใจ

7374 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ภาณุพงศ์ ยาดี

7375 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย ภูษณ งามเพิ่มพร

7376 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว เมทนี มลูสาร

7377 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิกานต์ ไชยหาญ

7378 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว โศรดา แสนเทพ

7379 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นาย สหชาติ ธรรมชาติ

7380 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (ภาคพิเศษ) นางสาว อชริญา ไชยปัญญา

7381 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว นภัสมนทร์ เผือกพูลผล

7382 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เสาวลักษณ์ มจี ารัส

7383 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อมรินทร์ สารสุวรรณ์

7384 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว กรกนก แกล้วกล้า

7385 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว กรรณิกา แสนเดช

7386 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย กฤษณะ สุขเกดิ

7387 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว กญัญาวชัร บุญสิงห์

7388 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย กนัตพงศ์ หงษ์ทอง

7389 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว กนัติยา ทองมี

7390 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว เกษมณี ไกรษร

7391 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ขวญัชนก ไชยหาวงค์

7392 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว จดิาภา พูลคลองตัน

7393 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว จรัิชญา หมดัอาหลี

7394 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว จฑุามาศ แสงเพ็ชร์

7395 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว จฑุารัตน์ มะลิซ้อน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7396 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ชญานี ลอยล่ิว

7397 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ชนากานต์ บารมปีกป้อง

7398 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ฐิติกา มลืีอนาม

7399 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ฐิติรัตน์ โคกฬิา

7400 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ณัฐกมล ดิษฐพันธ์

7401 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ณัฐธดิา ด าศรี

7402 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย ณัฐวฒิุ โชคเจริญพงษ์

7403 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ดารินทร์ แสนล่ี

7404 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ธญัชนก ธรรมรงค์ศิลป์

7405 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว นภาพร ชา่งค า

7406 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย นวนนท์ พิมพ์งาม

7407 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย นันนภัทร เยน็ใจ

7408 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว น้ าทิพย์ แจม่สุริยา

7409 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย บุณยกร พุ่มเพ็ญทรัพย์

7410 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ปัญฑิตา แกว้ใหญ่

7411 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย ปัณณวชิญ์ ธรีะพนิตนันท์

7412 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว พัณณิตา พรมงูเหลือม

7413 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ภันทิลา ชุ่มละมยั

7414 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ภาพิมล สมศรีอกัษรแสง

7415 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ภูณิศา ทองใบ

7416 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย ภูรินท์ ธญัญกรรม

7417 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว มณีโชติรจ ฟองเมฆ

7418 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว มญัริณีย์ นาทะประจกัษ์

7419 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว รุ่งนรภร กติติสาร

7420 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ลภัสรดา อญัชลีุ

7421 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย วชร นัยปรีดี

7422 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว วธญัญา พานิช

7423 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว วราลี วงศ์อจัฉริยา

7424 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว วริศรา แซ่อึ้ง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7425 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย วรีภัทร เทศะ

7426 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว ศศิรา เรืองเดช

7427 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว สลิลทิพย์ สถติย์

7428 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว สิริกมล เอี่ยมแตง

7429 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว สิริกร พื้นแสน

7430 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว สิรินทร์ทิพย์ กณุรินทร์

7431 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว สุพัชชา เอี่ยมฉาย

7432 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นาย อาทิตยธาร ลอยไสว

7433 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์  นางสาว อาริศรา อุ่นอก

7434 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย กฤติ วฒันธาดากลุ

7435 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย กจิณพัฒน์ ตรัยที่พึ่ง

7436 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิฐติกาล เอี่ยมสอาด

7437 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิติรัตน์ สีสุทร

7438 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร นามมนตรี

7439 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ทิพยาภรณ์ ฤทธกิร

7440 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกฤต ภูริชธนภัทร์

7441 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนรักษ์ สุตะโท

7442 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย นราธปิ บัวลา

7443 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นิศารัตน์ วฒิุโส

7444 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปทิตตา ทองสุก

7445 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ประภาศิริ องักรุาภินันท์

7446 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย ปัญญา สีหาปัญญา

7447 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย ปัณณทัต ตรัสรู้

7448 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรวดี เที่ยงนนดา

7449 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย ลิขติ ประสงค์

7450 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วราภรณ์ ผิวด าดี

7451 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย วรินทร นิ่มนวล

7452 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วริศรา เธยีรธ ารงสุข

7453 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วภิาวี แซ่ต้ัง
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รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7454 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรประภา องัคุณากรณ์

7455 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย สหรัฐ วนะภูติ

7456 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สายธาร นุชอยู่

7457 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สิรภัทร นารักษ์

7458 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภัสสร เสือรัก

7459 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย สุรพันธ์ อมรวรพันธ์

7460 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย หลง แซ่หยาง

7461 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย อรรถพล อาศรมวเิศษ

7462 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นาย อานนท์ สุนันทรัตน์

7463 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อารยา ราชแขวง

7464 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กมรวรรณ พุมมา

7465 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย กรวชิญ์ สิงห์ดวง

7466 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กนัติชา แกว้จนัทร์

7467 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย กติติ จรีฐิตาภา

7468 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เกตุวลี อั๊งศิริกลุ

7469 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เขม็จริา ถนิทัพสาร

7470 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ชนัญชดิา มงคลสกลุกจิ

7471 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ญาณิศา แกว้จ านงค์

7472 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ณัฏฐนิชา พงษ์ศรีกลุ

7473 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ณัฐธดิา สุทธธิรรม

7474 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ณัฐนันท์ รักพุดซา

7475 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ณัฐพงษ์ สุทธภิูล

7476 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย เด่นภูมิ พรเลิศทรัพยสิ์น

7477 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ธารภณ เตชจรินนท์

7478 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย นครินทร์ น้อยยะ

7479 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว นราทิพย์ แซ่แล่น

7480 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว โปรดปราน นามวงค์

7481 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เพียงดวง ชยักนั

7482 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ฟิตเราะห์ อบัดุลเลาะห์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7483 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ภรณ์ธดิา สังขแ์กว้

7484 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ภัคพร นิลศิลา

7485 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ภัทราพร ไผ่ศิริ

7486 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ภาสินี จรุงมโน

7487 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ภูริวฑัฒ์ นิยมส ารวจ

7488 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ยศพัทธ์ ศิริโชตินันท์

7489 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย รัฐกจิ ไผ่ป้อง

7490 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย วรภัทร ชยัสังฆะ

7491 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว วรีกานต์ สังวาลยเ์พ็ชร

7492 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ศักดินนท์ รอดพ่วง

7493 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย สิรวชิญ์ ผะอบเหลือง

7494 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย สุภคม อปุระถา

7495 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว สุวภัทร เจริญกลุผล

7496 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย อดิเทพ สวนมะพลับ

7497 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย อภินันท์ สุขรมย์

7498 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อโรชา สุขขี้เหล็ก

7499 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย อลงกรณ์ อศิรางกรู ณ อยธุยา

7500 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อนัญดา จนัทร์อน้

7501 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อนัดา พลรบ

7502 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการโลจสิติกส์ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อสุา บุญอิ้ง

7503 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว กมลรัตน์ แป้นข า

7504 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย กฤตนัย ฟูกซิุมา่

7505 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว กญัญาณัฐ บู่สาลี

7506 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว จดิาภา วรรณศิริ

7507 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว จริภิญญา ข ามี

7508 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว จริาธร เทศชยัภูมิ

7509 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว จฬุามณี จนัทร์กลาง

7510 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ชญานิศ เรืองนุ่น

7511 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ญาณิศา ปราณีราษฎร์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7512 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ณดณ ทองแผ่น

7513 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ณัฎฐณิชา วรรณประภา

7514 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ทิพยรัตน์ ศรีสวสัด์ิ

7515 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ธนภูมิ สาธติพัฒนะ

7516 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ธนันดร ศาลาค า

7517 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ธญัญาภรณ์ มลูนิล

7518 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว นิษิตา ไทยเจริญ

7519 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ปรียดา จนัมั่นคง

7520 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ปรียานุช สันวนัดี

7521 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ปานไพลิน ค าเวยีงสา

7522 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ปิยวรรณ โฉมสันเทียะ

7523 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ปิยะพัชร เปล่ียนศิลาทอง

7524 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว พัชรากร โกฎเพชร

7525 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว พิชามญชุ์ ศิริโวหาร

7526 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว พิมพ์ลภัส รักสุข

7527 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว พิมภาดา สุวรรณ์

7528 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ภัทรวดี แสงประสิทธิ์

7529 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ภูริณัฐ วงษ์จนิดา

7530 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว เมทินี อนิทะรังษี

7531 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย รพีภัทร ไกรรักษ์

7532 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว รินรดา เนตรตา

7533 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว รุจาภา ศรชะเดช

7534 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว วรางคณา วรวทิูรพงศ์

7535 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว วชัราภรณ์ เหมสงวน

7536 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย วษิณุสรรค์ มั่นทุกะ

7537 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย วรีพงศ์ ซ้ิมเทียม

7538 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย วฒิุภัทร ตรีรัตนาภรณ์

7539 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย เวทิต ดีศรีคร

7540 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย ศตวรรษ เสมาเพชร์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7541 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ศลิษา ศักด์ิพิมล

7542 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ศศิกานต์ ไชยรัตน์

7543 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ศิรินาฏ อลิุศ

7544 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ศิริลักษณ์ พละขนัธ์

7545 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว ศิริวรรณ วงศ์จนัทร์

7546 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย สหรัฐ ศรีแกว้

7547 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว สาวติรี คุ้มน่วม

7548 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว สุชญัญา นาหอค า

7549 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว อภิชญา เลพล

7550 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นาย อภิสิทธิ์ หลวงอดุม

7551 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว อาภัสรา เชดิชู

7552 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) นางสาว อาริษา อ าไพ

7553 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นางสาว กาญจนา หมอ่มศิริ

7554 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นางสาว เนตรนภา ศึกรัมย์

7555 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นาย พลวฒัน์ มณีนิล

7556 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นาย พีรพัฒน์ อาบสุวรรณ์

7557 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นางสาว รัชดาภรณ์ จนัเพ็ง

7558 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นางสาว วชิญา ปานกรด

7559 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (ภาคพิเศษ) นาย ศักด์ิสิทธิ์ โกฎค้างพลู

7560 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เขมภัส ปรุงสินธน

7561 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย นราทร จนัทร์ซ้าย

7562 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย เบ็นจมนิ ซานเดอร์

7563 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย มิ่งมงคล หล่มใส

7564 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการการท่องเที่ยวร่วมสมยั) (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อนัดา อนิทองปาน

7565 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว กญัญารัตน์ กญัญาพันธ์

7566 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว กญัญาวร์ี จนัทร์คณา

7567 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว กลัยรัตน์ ยะหัตตะ

7568 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย กติติพันธ์ แกว้อาษา

7569 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว กลุจริา แวทไธสง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7570 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ค าชยั กา้นอนิทร์

7571 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย จริายสุ โยธนิะเวคิน

7572 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ชนัญชดิา กองทรัพย์

7573 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ชนากานต์ มว่งมี

7574 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ชยตุ ธรรมธนฤทธิ์

7575 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ชวลัรัชย์ บุญรอด

7576 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ญาณิศา เอี่ยมยิ่ง

7577 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ณิชกานต์ พลทะจกัร์

7578 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ณิชาภัทร เสมแยม้

7579 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ธนพร สถติยท์ี่

7580 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ธนากร สมคม

7581 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ธนัยนิจ ประเสริฐศรี

7582 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ธรีวฒัน์ เนียมจ ารัส

7583 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว นพมาศ หาญสาริกนั

7584 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว นรัญญา จนัทิมา

7585 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว นันทิดา ป่าตาล

7586 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว นาเดีย รอดกล่ิน

7587 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว นาตาชา วเิศษฐา

7588 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว นิลณภัสร ปิ่นเกตุ

7589 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ปริดา ถานาศรี

7590 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ปุญญพัฒน์ ไตรยศ

7591 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย พรรษกร มว่งภาษี

7592 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว พัชรินทร์ พรานทนงค์

7593 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว พิชญฎา เตชธนภูวศิ

7594 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว พิมพิไล พรานไพร

7595 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว เพชรลดา สุขสมจติต์

7596 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว แพรพิไล ศรีอว้น

7597 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว แพรวาห์ เดือนฉาย

7598 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ภัคจริา สิทธพิันธุ์
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รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7599 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ภานุพงศ์ เนตรมณี

7600 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ภาวนิี ยิ้มศรี

7601 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว มนีา ศรีบุญวงษ์

7602 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว รัตน์ชยิา นันทสิทธิ์

7603 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย ลัคกี้ โอนุกวฟูอร์

7604 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย วชัรพงษ์ เนื่องความดี

7605 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย วธิวนิท์ องิคนันทวารี

7606 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย วริิทธิ์กร ชมพูชยัวฒัน์

7607 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ววีตรา ตรวจมรรคา

7608 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ศศิวมิล หวดัแหวว

7609 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว ศิรินดา พรหมมณี

7610 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีสวสัด์ิ

7611 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย หิรัญ ร่มเจริญ

7612 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว อรนิภา เหลืองตระกาลกรู

7613 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นางสาว อรวรรณ แยม้ประเสริฐ

7614 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) นาย เอกลักษณ์ ชยัวะละ

7615 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลลัดดา สมโฉม

7616 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว ญนันทพร รอดเสียงล้ า

7617 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นาย ประกาย อภิมขุดิลก

7618 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว เยาวพร บุญเยี่ยม

7619 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นาย ศุภณัฐ บุญทะวง

7620 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว สุภัสสรา พลานุสนธิ์

7621 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว อภิสรา ดีคุ้ม

7622 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (ภาคพิเศษ) นางสาว อริสรา ไววฒิุ

7623 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ณกรณ์ ศรีวรนารถ

7624 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ณัฐธรีา พิมพ์เสริฐ

7625 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ (การจดัการโรงแรม) (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย สรณ์สิริ ปัจฉมินันท์

7626 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย กฤษฎา แซ่ปึง

7627 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ชญานิศ ทิฐิธรรมพิทักษ์
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7628 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ชนิชา จนัทรังษี

7629 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ชนินาถ กมิเส็งเฮ็ง

7630 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ณัชกรณ์ เจยีรศรีเสถยีร

7631 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย นพเดช สามสาย

7632 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย นัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี

7633 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ปิยะกนัต์ สูนกลาง

7634 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย พชร สวรรยาวฒันะ

7635 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย พรชยั พูลสวสัด์ิ

7636 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว พรพิสุทธิ์ ตระกลูเตชะเดช

7637 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เพ็ญสาริศ ปิ่นจนัทร์เงิน

7638 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ภัณฑ์พิมาน เจริญสม

7639 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ภาติยะ ไมน้้อย

7640 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว มรกต จนัทร์มณีเลิศ

7641 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว วรกมล ยงพานิชย์

7642 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย วราเทพ อนิทร์เพ็ญ

7643 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว วาสนา แกว้อนิทร์

7644 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ศุพิชญา คมวฒิุชยั

7645 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ษมา มานะวบิูลย์

7646 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย สุภาพ กยุสุวรรณ

7647 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เสาวภาคย์ กล่ินหอม

7648 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อจัฉราภรณ์ สอนส่ัง

7649 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว กฤษติญา ชาแกว้

7650 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ขวญัฤทัย ศรีสัจจะเลิศวาจา

7651 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว จนัทร์เจา้ เขยีวรอด

7652 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว จฑุาภัค ระดาบุตร

7653 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ชณันภัสร์ ศิระปัญจโรจน์

7654 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นาย ชนภัทร อทุัยวฒันา

7655 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ฐิติรัตน์ ล้ิมไทย

7656 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ฐิติวรรณ ค าเพ็ชร
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7657 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ณัฐชา ลือไธสง

7658 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นาย ณัฐดนัย ขนัธศ์รี

7659 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ณัฐธดิา ธรีศักด์ิวรกลุ

7660 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นาย ณัฐพงศ์ สวสัดี

7661 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นาย ณัฐวฒัน์ วเิศษศรี

7662 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ณิชา บุญเรือง

7663 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ทิชานันท์ ทองสง่า

7664 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ทิชานันท์ สมพงษ์

7665 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ธนัดดา ถาวฒิุ

7666 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ธรีกานต์ กจิสิริรุ่งเรือง

7667 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว นภัสกร สมเพ็ชร์

7668 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว นันท์นภัส วงศ์เทพนิวติั

7669 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว นิรัชพร เพ็ชร์ทอง

7670 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว บุญสิตา ศรีมลู

7671 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว เบญจรัตน์ แฉง่คร้าม

7672 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ปภาวี อนิธบิาล

7673 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ปรียาพร ชานมณีรัตน์

7674 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ปิยะวรรณ โสปันหริ

7675 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว พรธรีา โคตรสีเขยีว

7676 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว พัชญธดิา ปราณี

7677 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว พิมพ์สิริ วญิญกลู

7678 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว พิมพ์อปัสร วชิาพูล

7679 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นาย พีรพัฒน์ ธรรมเพ็ชร

7680 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว เพ็ญพิชชา กาลังจยั

7681 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ภัทรวดี จนัทร์เล่ือน

7682 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ภูษิตา หล่อลีฬหา

7683 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว มาริษา ทิพวรรณ

7684 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว เมศินี กลุกศุล

7685 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ยคุลมาศ รัตนานก
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7686 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว รัตนามณี จ าปาศรี

7687 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว วภิาวี แกน่ดี

7688 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ศศินิภา มณีรัตนกติติกลุ

7689 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ศศิภา สุทธโิสม

7690 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ศิโรรัฐ สิทธโิชติ

7691 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ศุภนิจ เที่ยงธรรม

7692 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ศุภรัตน์ โพธิ์เทพ

7693 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นาย ศุภฤกษ์ พรมศิลา

7694 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว ศุภานัน เกดิหล า

7695 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว สิริกร บรรจงเกตุ

7696 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นาย อดิศร แดงเจริญ

7697 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นาย อคัรพงษ์ เตียวสกลุ

7698 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา  นางสาว อบุลวรรณ รัตนโชติ

7699 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญารัตน์ ลุนลาด

7700 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย คุณาสิน ผดุงกาญจน์

7701 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย จตุรงค์ สละ

7702 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว จรรยพร หิรัญสิริลักษณ์

7703 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว จณิณาพัต โฆษิตพันธวงศ์

7704 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว จริาภา วรรณวงศ์

7705 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย ชนสิษฎ์ ดีแกว้

7706 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย ชวนากร กติติทรัพยอ์รุณ

7707 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ฐิตา เถื่อนสุข

7708 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย ณภัทร คิม

7709 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฎฐณิชา ลัดดี

7710 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐชนน มหาชานนท์

7711 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐธติา น้อยสี

7712 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐพล พิกลุผล

7713 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐวรรณ งามไตรรัตน์

7714 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญัญา ศิริโอวฒันะ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7715 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ธรีตา วฒันรุจวิงศ์

7716 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว เธยีรขวญั เหล่าขวญัสถติย์

7717 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว นรภัทร มั่นจงดี

7718 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย นริศ กจิมะโน

7719 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว เบญญาภา พลขนัธ์

7720 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ปรีญาณัฐ เกา้อดุม

7721 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย พิศุทธิ์ ควรมติร

7722 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย พีรกานต์ เจริญยศ

7723 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว พีรดา วรีะศิลป์

7724 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย ไพศาล ผาแดงสง่า

7725 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ภณิตา แกว้เกตุพงษ์

7726 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย ภูมชินะ กล่อมชุ่ม

7727 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ภูวดิา สุขวโรดม

7728 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว เมธาวี หอมกล่ิน

7729 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว รัญชดิา วนดิลกรัตน์

7730 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว วรกมล โพธจิกัร

7731 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว วรนันต์ อาจหาญ

7732 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว วรวลัญช์ โพธิ์งาม

7733 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย วชัรวชิญ์ พรหมมา

7734 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ศศิประภา วริิยะรุ่งเรืองชยั

7735 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิรภัสสร สีมา

7736 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นาย สถาพร ส่ือสุวรรณ์

7737 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริยากร เนาวโคอกัษร

7738 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว สิริยากร บุญถกู

7739 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว สุวณี นาคโสดา

7740 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว หนึ่งหฤทัย ไชยา

7741 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว อญัมณี เห็นพร้อม

7742 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาดดิจทิัลและการสร้างตรา (ภาคพิเศษ) นางสาว อาลิสา เสาตรง

7743 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย Daowei FU
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7744 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว กฤษณา อาสาสร้อย

7745 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว กนัต์กมล พลเรือง

7746 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว กลัยลักษณ์ เอี่ยมส าอางค์

7747 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว กาญจน์ญาดา เปล่งแท้

7748 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว กติติยา ขจรจติต์

7749 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว เขมณัฎฐ์ ฤทธิ์เดช

7750 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ชนิดาภา เหลือศิริ

7751 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ซาบารียะห์ กเูตะ

7752 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ณัชชา สีชะนะ

7753 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ณัฐชยา ศิริพรพิริยะ

7754 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ณัฐฐาพร ครองสาดี

7755 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ทักษพร อนันตบุตร

7756 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย ธนกร กนกวรรณากร

7757 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย ธนภัทร ลาเฟื้อย

7758 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ธนัยพัชร มาสุข

7759 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว นันท์นภัส แกว้ประเสริฐ

7760 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว นันท์นภัส ขวานทอง

7761 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย นิพพิชฌน์ จนิดาวฒิุกลุ

7762 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว นิรชา บุญล้น

7763 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว บุษยมาส พรามไธสงค์

7764 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว เบญญาภา มงคลศิริ

7765 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ปริญตา ประดิษฐผล

7766 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ปิยธดิา พันธไ์มศ้รี

7767 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พรทิพย์ เจริญชยัวฒันโชติ

7768 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พัณณิตา ธาดาสีห์

7769 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พัทธธ์รีา คงพันธุ์

7770 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พัทธนันท์ พิศุทธิ์พัฒนา

7771 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พัทธมน ไชยพงค์

7772 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว พิชชาภรณ์ วบิูรณ์ธนโชติ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7773 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว แพรพกานต์ คงเนียม

7774 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ภัทรนิษฐ์ เดิมหล่ิม

7775 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย ภัทรพล อนกจิบ ารุง

7776 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว มารีรีล ปองแท้

7777 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว เมษนี มติรเมอืง

7778 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วรณัน ศุปัญญเดชากลุ

7779 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย วราดล ใจยะ

7780 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วริศรา นาวกีจิ

7781 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วริษฐา ต้ังศิริจติร

7782 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วชิชตุา หนูกลับ

7783 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว วชิษณีย์ สุทธรัิกษ์

7784 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ศีรุษา รวงผ้ึง

7785 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ศุภาวดี มคี าเพราะ

7786 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว ศุภาวรรณ เลิศศักด์ิวมิาน

7787 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว สุธมิา มไีพศาล

7788 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว อภิชญา ไตรพิจารณ์

7789 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว อรจริา หวงัผลึก

7790 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว อรัญญา แพฟืน

7791 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นางสาว อริสรา โสดา

7792 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี นาย อคัรชยั สิริกลุวติรา

7793 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กฤติยา ลัดลอย

7794 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญ์ภัสสร ปิยกรณ์ชนภัทร์

7795 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กญัญาพัชร วนัดี

7796 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย กติติธชั กล่ันวารี

7797 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กลุนิดา ผลาหาญ

7798 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว กลุวดี โชติชยั

7799 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว คุณัญญา สอนศรี

7800 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย จรัิฎฐ์ สีห์พลธนสุ

7801 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย จริาวฒัน์ เตชษัณาวธุ
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รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7802 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว จฑุามาศ สนิทมจัโร

7803 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ชญาภรณ์ ซุ้มสวา่ง

7804 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ชนมน์ิภา ขนัอาษา

7805 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ชลธชิา หงษ์กาญจนพงษ์

7806 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ชลิตา จนัทร์เต็ม

7807 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ณพลพัทธ์ ธนโชควรพันธ์

7808 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณภัสรดา เปล่ียนประเสริฐ

7809 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณหทัย สารมาศ

7810 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐณิชา แกว้เขม้

7811 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา ศิรเจริญกติต์ิ

7812 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชา สิทธโิภชน์

7813 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชาภัทร ปัจฉมิศิริ

7814 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ดวงฤทัย กลุวงษ์

7815 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ทิวาวรรณ รอดบุญลือ

7816 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ธนดล เกดิสิน

7817 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ธรารัตน์ มลูกนัทา

7818 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ปณิชา อาสน์สุวรรณ

7819 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ปาณัสม์ สิงห์กนั

7820 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว พรนภัส วงศ์ประทีปกลุ

7821 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย พรพิทักษ์ ออ่นสิงห์

7822 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว พลอยชมพู โงสันเทียะ

7823 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย พัชร์ชวชิญ์ โรจนมหิทธิ์

7824 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว พิชญา สุขสบาย

7825 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว พิมพิศา เพชรรักษ์

7826 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว พิศมยั พลค้า

7827 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย พีรภัทร อนุกลูวงษ์

7828 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย พีระณัฐ ปี่ทอง

7829 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย ภาณุวฒัน์ สุวรรณวงค์

7830 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ภูวรินทร์ เจตน์จ านงค์
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7831 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย มโนพัศ ศิกษมตั

7832 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว เมธาวดี สืบทิ

7833 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว เมรินทร์ ศิริบูรพารัตน์

7834 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ยคุนธร ชยัรัตน์

7835 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย รชานนท์ ค าบุญฐิติสกลุ

7836 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย รัฐกรณ์ แซ่ด่าน

7837 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย วรกร จริวฒุาภรณ์

7838 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว วรรณษา แกว้อาสา

7839 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว วรินทร แซ่ชิ้ง

7840 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว วรัิลยพุา โตแยม้

7841 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย วษิณุ หอมอยู่

7842 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ศานันทินี สิงโตเผือก

7843 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว สิตานัน ใจจกัร์ธรรม

7844 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย สุรนันท์ ทองเจริญ

7845 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อภิพาวดี ดวงดาว

7846 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อมรพรรณ แพฟืน

7847 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อาทิติญา อเุทนจนัทร์

7848 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว อาทิมา วเิชยีรน้อย

7849 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นาย อสิราพงศ์ สาริกา

7850 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(ภาคพิเศษ) นางสาว ไอลดา เอยีดแกว้

7851 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กษมาภรณ์ ยิ้มละมยั

7852 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ณัฏฐธชัพล พาหุยทุธ์

7853 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ธนาภรณ์ กตัพงษ์

7854 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ธรรมวชิญ์ ขนุศรี

7855 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ธญัรดา จอู าไพ

7856 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว นิลมณี ซ้ิมอิ่ม

7857 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว วรัิญญา หมดุสุวรรณ์

7858 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว สุวรรณเกสร ศรีบุญเรือง

7859 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการบัญช ี(หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เอื้อการย์ พรหมขติัแกว้
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7860 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว กชพร สุรามาตร

7861 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว กมลฉตัร บุญชติ

7862 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว กรรณิการ์ บุญเพ็ง

7863 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว กฤษติญา สุทธรัิกษ์

7864 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว กิ่งดาว พัตภักด์ิ

7865 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ขฒิษา เหมพิจติร

7866 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ขนิษฐ์ชญา บุญชุ่ม

7867 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว จารุวรรณ สิงห์สุ

7868 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ชมพูนุท เขม็ทอง

7869 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ชลัญญา สุทธิ

7870 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ฐิตญา ธนเจริญวชัร

7871 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย ฐิติพงศ์ ทองดี

7872 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ณหทัย อณุหกานต์

7873 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย ณัฐวตัร แซ่ยา่ง

7874 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ณัฐสุดา อคัรชยัองักรู

7875 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ณิชาภัทร โพธิ์เพ็ญ

7876 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ดลณพักตร์ ฉตัรวชัรานุวติั

7877 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ดารัณ ปันทะวาย

7878 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ดารารัตน์ เกยีรติยศ

7879 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ธวลัรัตน์ เมอืงทอง

7880 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ธดิาวรรณ ลันทาวนิช

7881 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย ธธีชั สวนเสริมผล

7882 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว นงนภัส คุ้มสุวรรณ

7883 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว นงนภัส เฉลิมถิ่น

7884 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว นันท์นภัส หาญปิยนันท์

7885 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ปวนัรัตน์ เหล่าทอง

7886 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ปาลิตา คชภรภรณี

7887 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว พลอยชมพู ไทยศรีจนัทร์

7888 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว พาขวญั ภูริวฒันกลุ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7889 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว เพ็ญพิชชา พิมมะไฟ

7890 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย ฟาบิยาน ฟรีดริคซ์ ไรเบอร์

7891 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ภัณฑิรา สุชล

7892 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ภัทรศรัย นกบิน

7893 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ภาวณีิย์ สิริวฒัน์ภิญโญ

7894 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว โยษิตา ผ่องอกัษร

7895 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว รวสิรา ศรีเจริญ

7896 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว รักษิตา แถบทอง

7897 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ลักษิกา ทองขาว

7898 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย วงศกร ประยรูอดุมสุข

7899 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว วรรษมล เอยีดทวน

7900 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว วรินทร สุขดี

7901 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย ศักดา โคษา

7902 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว ศิรประภา บุญกระจา่ง

7903 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว สิริรัมภา ศรีกงพาน

7904 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว สุทธดิา จนัแดง

7905 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย สุรศักด์ิ ธรุะมะฉยัยา

7906 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย เสฎฐวฒิุ วจิติรทัศนา

7907 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นาย อภิวชิญ์ ซ่ือตรง

7908 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว อาภรณ์พัชร เจนธนทรัพย์

7909 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ  นางสาว อารยา ฮิกกิ้นส์

7910 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว กชพร บุญเลิศ

7911 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว กรกนก เจริญผล

7912 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย กฤตพงศ์พล โชคธนศาสตร์

7913 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว กลัยกร นุตยางกลู

7914 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว กานต์ชนก บัดทิม

7915 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ขวญัจริา ติยวฒัน์

7916 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย คมชาญ ศรียะวงษ์

7917 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว จนัทนมณี แสงคล้าย
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7918 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว จรัิชญา จริยาธรรมกร

7919 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย เจษฎา บรรยงกเสนา ณ อยธุยา

7920 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ชตินนท์ ก าพุฒ

7921 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชนิดา เลิศพันธุ์เอก

7922 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ชยกรณ์ กงแกว้

7923 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลธชิา สีตาลเด่ียว

7924 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชลลดา ประมลูศิลป์

7925 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชชัญา สุภาพงษ์

7926 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ชยัววิฒัน์ นัดไป

7927 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชติุมา รอดรัตน์

7928 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย โชคชยั เพลาะกระโทก

7929 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณฐพร สุขกาญจน์

7930 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัชภรชนก ปทุมไกยะ

7931 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐณิชา สุขเจริญ

7932 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฏฐ์นรี บุญราช

7933 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐกานต์ โชติกาวรานนท์

7934 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐชา ฤกษ์วนัดี

7935 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ณัฐชานนท์ แซ่ฉั่ว

7936 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐณิชา จติชะนาค

7937 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณัฐนิชา มลิภา

7938 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ณิชกานต์ ปานยงั

7939 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ดาวประกาย รักอบุล

7940 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ทิวากร พิมพงาน

7941 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกร แสนมาตย์

7942 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ ฤกษ์สุนทร

7943 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธมนต์ภัทร วฒันวสัิย

7944 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ธญันภัส กมลสุทธไิพจติร

7945 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ธร์ีธวชั เรืองรัตน์ธรรม

7946 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว นภัสสร หมี่กระโทก
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7947 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว นวนันท์ นันทะโคตร

7948 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย นันทภพ จ าเนียรทรัพย์

7949 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย นิธศิ ประสงค์ผล

7950 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว บัณฑิตา คงชนะ

7951 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย บัลลังก์ หอมเกษร

7952 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว บุญชนิการ์ แกว้ถงึ

7953 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ปฏิภาณ นุชเจริญ

7954 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปทิตตา แสนกิ่ง

7955 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภานันนรี ยายี

7956 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปภาวรินท์ จนัทร์เทวาลิขติ

7957 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปริยากร เอกวธุ

7958 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปรียาภรณ์ ชดิหนู

7959 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ปุณยณัตถ์ แกว้มณี

7960 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย พชรพล ราชกจิ

7961 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย พรพรหม นันแกว้

7962 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย พรพรหม อภิรักษ์สุขมุาล

7963 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรลภัส สุกนัทอง

7964 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว พรหมพร บรรลือทรัพย์

7965 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย พลกฤต บุญมานันท์

7966 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว พัชรินทร์ ตัวลือ

7967 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว พิชชาธร ถนินอก

7968 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย พีรพัฒน์ อภัยรัตน์

7969 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย พุฒิพงศ์ คงปะทิว

7970 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว แพรวา มงคลน า

7971 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัททิยา สุภานิช

7972 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภัทรวดี ไทยศิริ

7973 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว มณัชยา อดุม

7974 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว มญัชสุา กลัยาณกลุ

7975 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย มาเด่ียว อดินันท์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

7976 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว เมฑาลักษณ์ นพมาศ

7977 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว เมธาวี พรหมพันธ์

7978 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว เมธนิี เอี้ยงกลู

7979 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย รวชิญ์ แต้กลุ

7980 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย รัชชานนท์ พลขนัธ์

7981 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว รุ่งอรุณ จนัทร์อยู่

7982 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว รุจริา เหล่าคนค้า

7983 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย วรากร คงเซ็น

7984 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว วริยา กมลสาร

7985 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว วลัยลักษณ์ กาญจนอกัษร

7986 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย เวชกจิ กล่อมใจ

7987 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ศิริลักษณ์ ลีหล้าน้อย

7988 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ศุภพงศ์ พงษ์พานิช

7989 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ศุภวชิญ์ วงษ์ปา

7990 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ศุภวชิญ์ หวงัวงศ์สิริ

7991 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย เศรษฐพงศ์ บริบูรณ์

7992 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว สีฟ้า ศรีสิงห์

7993 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว สุวรรณษา สาทรกจิ

7994 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย เสฏฐวฒิุ พงษ์ประเทศ

7995 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว อชริญาณ์ เกดิอยู่

7996 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย อภิชาติ แซ่อึ้ง

7997 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว อรญา สุขหอม

7998 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย อริส พัชรวชิญ์

7999 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย อคัรวฒัน์ สุทธจิริาวฒัน์

8000 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นาย อคัวฒิุ สวสัดี

8001 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว อบุลวรรณ บุตร์ยากลัด

8002 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กนกวรรณ พูลเกษม

8003 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย กอ้งเกยีรติ วชริศักด์ิพานิช

8004 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กญัญพัชร เซ็มมกุดา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8005 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กญัญพัฒน์ ค าฟองเครือ

8006 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กญัญาณัฐ จงเจนกลาง

8007 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กายารัตน์ ดวงนาวงศ์

8008 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว กลุปริยา รัตนพันธุ์ศรี

8009 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว จรีนันท์ วณิชยศั์กดิพงศ์

8010 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว จฑุาพร แผ่นทอง

8011 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เจยีระไน เศวตจนัฤกษ์

8012 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ชนัญชดิา เต็มองค์หล้า

8013 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ชยัมงคล ดาวสร

8014 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ชาญวชิย์ สุขบุณยกรสีห์

8015 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ชาลิสา โกมล

8016 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ญาดา คูวฒันาถาวร

8017 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ดวงกมล นวนสีใส

8018 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ธนพัฒน์ วงษาเวยีง

8019 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ธรีดนย์ ลุขวรรณ

8020 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ธรีดา เหี้ยมเหิน

8021 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ธรีะทัศน์ องิคะประสิทธิ์

8022 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว นฤมณัส สร้อยสน

8023 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว นลินรัตน์ ธรีะรุ่งพรกลุ

8024 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว นันทภรณ์ ค าดี

8025 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย นิธโิชติ อนันทนุพงศ์

8026 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เบญจมาศ พุฒตาลดง

8027 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว เบญญาภา เกดิคล้าย

8028 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ปฏิภาณ ตัณฑเกษม

8029 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ปุริม ยงทวี

8030 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว พรรณปพร ลีสันเทียะ

8031 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว พัฒน์นรี วจิติรธนสกลุ

8032 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ไพเทียร์ คลาร์ก

8033 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ภควฒัน์ ฤกษ์ดี
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8034 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ภโวทัย ปานมาศ

8035 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย ภัคพล เตียเติมศุภผล

8036 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว มณทรา ยอดยิ่ง

8037 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว มนัชญา โมหา

8038 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย รัชฌานนท์ ไกลทุกล้าง

8039 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว รัญชดิา ทุมซะ

8040 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย รุ่งรดิศ อะจะระกลุ

8041 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ลวภิา มหาวรรณ์

8042 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว วรวรรณ ขนัปล้อง

8043 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว วมิลณัฐ คดชา่งพะเนาว์

8044 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ศรันรัชต์ สุทธงัฐิตินันท์

8045 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว ศุภกวี เอกธนสวสัด์ิ

8046 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว สมติา ศรีวะอไุร

8047 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว สรชา เกดิลาภี

8048 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว สิทธนิี เสริมทรัพย์

8049 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย สุปัญญา บุตรดี

8050 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว สุภัสสร ญานสิทธพิงษ์

8051 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว สุรางคนางค์ ตาทิพย์

8052 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นาย อนุชา แซ่ต้ัง

8053 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว อโรชา เอี่ยมดวง

8054 ศรีราชา คณะวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาธรุกจิระหวา่งประเทศ (หลักสูตรภาษาองักฤษ) นางสาว องัควภิา พระววิงศ์

8055 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว กนกวรรณ คงเทียน

8056 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว กรกนก แสงแพง

8057 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย กฤตพล สินหนัง

8058 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว ณัฐมน ปริปุรณะ

8059 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว นภัสสร จนัทร์มั่งค่ัง

8060 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว วรรณวษิา ชยัสามหมอ

8061 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นาย วศิน พุดสระน้อย

8062 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว สุทธดิา สิงห์รักษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8063 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเคม ี นางสาว หริญลัญฉนา อิ่มเอี่ยม

8064 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว กนกกร พันทอง

8065 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว กาญจนวรรณ แตงศรี

8066 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว จรินันท์ ศรีจนัทร์

8067 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย จริยทุธ์ พรมจนี

8068 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย จริายุ ฉวิพันธ์

8069 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย เจตนิพัทธ์ ยงยทุธ

8070 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ฉตัรทนง ดิลกสิริชาติ

8071 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ชนกนัต์ บุญกระพือ

8072 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ณัฏฐชยั สุทธสัิมพันธ์

8073 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ณัฐธนัท กจิบุญชู

8074 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ธนพันธ์ อศัวกาญจน์

8075 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ธนา ไชโยธา

8076 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ธนาธปิ ดวงกลาง

8077 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ธญัวชิญ์ ศรีป่าหวาย

8078 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย นนทชา ออ่นศรี

8079 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย นรธร์ี อนิสตุล

8080 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย นันทนาธร ซ่ือตรง

8081 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว ปภาวี หวงัสุข

8082 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ปิยภัทร ส้องแกว้

8083 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว พลอยชมพู อรินทร์

8084 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว พิชญา เกษมสันตินาวนิ

8085 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย พีรทัต พ่วงนิล

8086 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ภูวดล พูลพิพัฒน์

8087 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย มรกต เสมานิตย์

8088 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ระพีวฒัน์ แต้มฤทธิ์

8089 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย รัชชานนท์ พิมพ์ทรัพย์

8090 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว วรภรณ์ มุ่งมงคล

8091 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย วรินทร นิธอิดุมโชค
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รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8092 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย วฒันา ไวยพัฒน์

8093 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ศิวกร หงษ์สุวรรณ์

8094 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย ศุภกติต์ิ เปล่งปล่ัง

8095 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย สราวฒุน์ สุกเล้ือง

8096 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย สิรวชิญ์ ธรรมฐิติวงศ์

8097 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว สุดารัตน์ พุฒิตรีภูมิ

8098 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว สุภัคษา ออ๋งสุวรรณ

8099 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว สุภัทรา ดอนเตาเหล็ก

8100 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย สุรชยั มาแสวง

8101 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว หนึ่งฤทัย ศรีสวสัด์ิ

8102 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นางสาว อนัญญา วารีย์

8103 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  นาย อทิธพิล ภูสีลิตร

8104 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย กรรชยั กรเกษม

8105 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย จรัลชยั แซ่โย้

8106 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย ประชา ติดนอก

8107 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปาลิตา คงพันธุ์

8108 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย พลพล ยทุธยงค์

8109 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นางสาว ร่มฉตัร กอ๋ยสุวรรณ

8110 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย รัชพล วชรินนท์ภร

8111 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ (ภาคพิเศษ) นาย รัฐนันท์ มั่นใจ

8112 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว พจน์ณิชา พูนสุข

8113 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว มกุธดิา เดชะพันธ์

8114 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาฟิสิกส์  นางสาว วริศรา ช ารัมย์

8115 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว กฤติมา เชาวน์ดี

8116 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย กษิดิศ อยู่คง

8117 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย จกัรภพ ศิวะกลุรังสรรค์

8118 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย เจตนิพิฐ คงเกษม

8119 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ชยัวฒัน์ เศษโถ

8120 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ณกรณ์ ต้ังประภาพร
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รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8121 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ทัตเทพ สาธารณพร

8122 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ธนพล ทันอิ้ว

8123 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ธนวชิญ์ พลช านิ

8124 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ธวลัรัตน์ พิทักษ์

8125 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย นนท์ปวธิ ศิลาบ ารุงราษฎร์

8126 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย นนทวฒัน์ พันธเ์ผือก

8127 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว บุญพิทักษ์ ผมเพชร

8128 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ปรียดา เกษตรภิบาล

8129 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ปุณกณัฑ์ ปุญสิริ

8130 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย พงษ์พิพัฒ ค่ าชู

8131 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย พฤษกรณ์ สายแวว

8132 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย พันธรัฐ ทะเรรัมย์

8133 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว เพชรรัตน์ ทองล้วน

8134 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ภัทราลดา พบที่พึ่ง

8135 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ภูริณัฐ เอกพงศ์ประดิษฐ์

8136 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ภูริพัต ยงัเจริญ

8137 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว มาธาวี ค าศรี

8138 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย วาลิด นามวลัิย

8139 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ศิลา กมทุตระกลูชยั

8140 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย สถาพร สัตยชติิ

8141 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย สธน มงคลอนิทร์

8142 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย สรสิช ปัญญางค์

8143 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย สหรัฐ ออ่นน้อม

8144 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย สิทธพิงศ์ แกล้วกล้า

8145 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว สุภาวดี มว่งประเสริฐ

8146 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว อรณิชา ศรีสมาน

8147 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว อกัษรา สุวณัณะวยคัฆ์

8148 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย อฏัดีน สาแล๊ะ

8149 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย อมัรินทร์ เยาวโรจน์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8150 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย กมลภพ ปานบุญลือ

8151 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย กฤตเมธ โรงค า

8152 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย กษิดิช ผดุงศิลป์

8153 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย กายสิทธิ์ ล้ิมสวา่งวงศ์

8154 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย จรัิฐ วงศ์บุดดี

8155 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ชยพล จตินะเพชร

8156 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ณัชพงศ์ กองแกว้

8157 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ทรงวฒิุ สุดตาลัย

8158 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนกร พันธมาศ

8159 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนบดี บุญสุข

8160 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นิสิตา พาณิชไวศวรรณ

8161 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปณิตา ยะพลหา

8162 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ปริยากร กลุมา

8163 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปุณยากร สีนุชาติ

8164 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย พศิน หารค า

8165 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย ยศพัฒน์ เยี่ยมเจริญ

8166 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว วริศรา แยม้มา

8167 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย วชิญ์พล อนิทร์อกัษร

8168 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย สัณหณัฐ เผาะชว่ย

8169 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย สุรชาติ เขยีนดี

8170 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคพิเศษ) นาย อดิศักด์ิ ใจสวา่ง

8171 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการวเิคราะห์ขอ้มลูและคณิตศาสตร์ประกนัภัย  นาย กอ้งภพ วงศ์อารีย์

8172 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการวเิคราะห์ขอ้มลูและคณิตศาสตร์ประกนัภัย  นาย ชชันันท์ มขุเพ็ช

8173 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการวเิคราะห์ขอ้มลูและคณิตศาสตร์ประกนัภัย  นาย ธนดล นิ่มกาญจนา

8174 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการวเิคราะห์ขอ้มลูและคณิตศาสตร์ประกนัภัย  นางสาว ธดิารัตน์ บุญกาญจน์

8175 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการวเิคราะห์ขอ้มลูและคณิตศาสตร์ประกนัภัย  นาย ธธีชั ศรมณี

8176 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการวเิคราะห์ขอ้มลูและคณิตศาสตร์ประกนัภัย  นาย ธรีภัทร ค าเบ้าเมอืง

8177 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการวเิคราะห์ขอ้มลูและคณิตศาสตร์ประกนัภัย  นางสาว เมธาพร โศภิษฐ์บุญนิธิ

8178 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการวเิคราะห์ขอ้มลูและคณิตศาสตร์ประกนัภัย  นางสาว วรฤทัย ตาน าค า
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8179 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ธนโชค โสมชยั

8180 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ธราดล นาคบุตรศรี

8181 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว นาตยา สาหร่าย

8182 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว บุญสิตา พุ่มแสงทอง

8183 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว ปนัดดา บ ารุง

8184 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ภูปาณัสม์ ปานป้อง

8185 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว วริศรา ชยมชยั

8186 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นาย ศิรพัฒณ์ รักษาคม

8187 ศรีราชา คณะวทิยาศาสตร์ ศรีราชา วท.บ. สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  นางสาว สุธาสินี จนัทร์เพ็ญ

8188 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย กฤษณพงศ์ โสธาตุ

8189 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย กษโรจน์ ศรีแยม้

8190 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย กอ้งกวนิ ทังสุพานิช

8191 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย กติติ ศิริจนัทร์

8192 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย คณิศร เขตเขื่อน

8193 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย จกัรรินทร์ ร่วมจติร

8194 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย เจมจรัิฏฐ์ งามสินจ ารัส

8195 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ชนภัทร พิศาลวรีวงศ์

8196 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ชวกร ภมรชาติ

8197 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นางสาว ญาณิศา คงหาญ

8198 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ณัฐนนท์ วงษ์ศิริ

8199 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นางสาว ณัฐพร เหลืองทองใบ

8200 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ณัฐวฒัน์ พานิชยิ่ง

8201 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ธนโชติ จนัทร์เพ็ชร์

8202 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ธฤษณุ วงศ์นิยมพิพัฒน์

8203 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นางสาว ธวสิรา วฒันพงษ์

8204 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ธญัวฒิุ เหมอืนเผ่า

8205 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย นนทภัทร ชชูาญชยั

8206 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย นฤสรณ์ ไวสาริกรรม

8207 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย นิรัช ปานทอง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8208 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ปรมนิทร์ บุญหนัก

8209 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ปวริศ สิงห์ทอง

8210 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ปวริศร์ เศษสุวรรณ

8211 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย พงศธร อ าโพธิ์ศรี

8212 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย พลพัฒน์ รัตนทิพย์

8213 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย พีรพล จมุปูอา

8214 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นางสาว ฟาริดา ภักดีชาติ

8215 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ภัทรดนัย ณ บางชา้ง

8216 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ภาวติ ทองค า

8217 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ภูริภัทร นกคุ้มทอง

8218 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นางสาว วชริาภรณ์ เบิกบาน

8219 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นางสาว วชิญาพร ปุณโณฑก

8220 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย วรีภัทร พานทอง

8221 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ศศิเขต มศิีริ

8222 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นางสาว ศิริกลุ กอ่สูงเนิน

8223 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย ศุภกร เจยีมทรัพย์

8224 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย สหภูมิ พัฒน์นรี

8225 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย สิปปกร กนัหาฤกษ์

8226 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย สิรภพ สอนทัด

8227 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์  นาย อภิวฒัน์ ผ่านค า

8228 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย กฤตเมธ ดีสวสัด์ิ

8229 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย กฤษณพล มะปราง

8230 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย กติติพัทธ์ ลูกค า

8231 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย คณิติน ร่วมดี

8232 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นางสาว จนิตนา กษิตินทร์

8233 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ชลันธร ฉมิรักษ์

8234 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นางสาว เฌอมาศ มะตอมะ

8235 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ญาณพัฒน์ ประเทศ

8236 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ณฐภัทร สิมลา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8237 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นางสาว ณตณกรรณ หาญสุภานุสรณ์

8238 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นางสาว ณัฐณิชา ศรีราช

8239 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย เดโชพล แสงพลบ

8240 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นางสาว ทอฝัน ศิริทองจกัร์

8241 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ธนกฤต สุวรรณ

8242 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ธนพัฒน์ จงัศิริวฒันา

8243 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ธรีวฒัน์ ประสาทชยั

8244 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย นนท์ปวธิ จรีะดิษฐ์

8245 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย นิธกิานต์ จารัตน์

8246 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย พงศธร ไพสนธ์

8247 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นางสาว พัชรินทร์ ไพศาลธารา

8248 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย พิชญุตม์ วะรังศรี

8249 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย พิเชฐ ชยุรัมย์

8250 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นางสาว พิมนารา ง๊ะสมนั

8251 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ภูวศิ ส่งชื่น

8252 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย มคัรพล รัตนสิทธิ์

8253 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย มชัพล อนิชา้ง

8254 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย รัชพล ธชิากรณ์

8255 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย วรีภัทร ขจรกจิเสรีกลุ

8256 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ศาสตรา ศรีวรรณวงษ์

8257 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย ศุภณัฐ มานะศึก

8258 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย สรวชิญ์ แวงวงศ์

8259 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย สรสิช ไพรณาวณั

8260 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นางสาว เสาวลักษณ์ ชยิางคบุตร

8261 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย อธคิม สะบีดี

8262 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการออกแบบ  นาย เอกสิทธิ์ บุญเลิศ

8263 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย กนกพล อาศัย

8264 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย กฤษฎา โสภาพิมพ์

8265 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย กฤษณพงศ์ ฮากเสน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8266 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย กลวชัร เทพศิริ

8267 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว กญัญาภัทร ยศต๊ะสา

8268 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว กญัญารัตน์ สารสันต์

8269 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย กณัอาติฟ หะยสีมาแอ

8270 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย คริษฐ์ กล่ินเจริญ

8271 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว คีตภัทร์ ดงแสง

8272 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย จริายุ ทองกิ่ง

8273 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว ชนัญธดิา เลนะนันท์

8274 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย ฐิฏพงษ์ ดีอนิทร์

8275 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว ณัฏฐณิชา แกว้งาม

8276 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย เถกงิกจิ ฤทธโิคหา

8277 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย ธรีพงศ์ วาจาสัตย์

8278 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย ธรีะพิชยั รุ่งสุรียโ์ชค

8279 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว นภสร บุญลาภ

8280 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย นรวชิญ์ องอาจ

8281 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย นราวชิญ์ จรโพธิ์

8282 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย ปุณยพจน์ นักรู้ก าพลพัฒน์

8283 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว พิชญ์นรี หิรัญพันธุ์

8284 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย พิพัฒน์ เลิศทะเสมา

8285 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว พิมพ์มาดา พึ่งตัว

8286 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย ภาสวชิญ์ สุขเลิศ

8287 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย ภูรินท์ อนิเล้ียง

8288 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย ยนูุส บุญงาม

8289 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว วจสัสตา คงโต

8290 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว วรัญญา ธรรมวรรณา

8291 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย วรียทุธ อปุถมัภ์

8292 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว ศศิวรรณ จสิูงห์

8293 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว ศศิวมิล เบ็ญจสุพัฒนนันท์

8294 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว ศิตาวรรณ จสิูงห์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8295 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นาย สารัช อามนิเซ็น

8296 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว อภิญญา นนทะวงษ์

8297 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์  นางสาว อบิตีซาน กาเจร์

8298 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว กนกวรรณ ผลประเสริฐ

8299 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย กฤษณ์นัยน์ ชปูระเสริฐ

8300 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย กฤษณะ ทองสะอาด

8301 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย กอ้งกงัวาล ชาวสวน

8302 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย กติติภพ แปลกสกลุสมบัติ

8303 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว จดิาภา โภคี

8304 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ณัฐนันทพล ส าเริญรัมย์

8305 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ทิพอาภา เกดิสุข

8306 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธนกฤต หาญประสิทธิ์สกลุ

8307 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ธนาธรณ์ มามสุีข

8308 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย นพรัตน์ จมุมะหิรัญ

8309 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว นาฏวณีา เส็มไข

8310 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว บุญศิริ ใจฟุ้ง

8311 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว เบญจรัตน์ ปรีดาภัทรพงษ์

8312 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ปิยงักรู ชลธี

8313 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว พราว บุตรหึงษ์

8314 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย พลกฤษ จรัสวชิากร

8315 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ยศรวร์ี สติประเสริฐ

8316 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย รชต ออมสิน

8317 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว รินรดา ศาลางาม

8318 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ศักยศ์รณ์ ปีสิงห์

8319 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย สุขสันต์ ชารีพันธ์

8320 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย สุวจิกัษณ์ ปาปะสา

8321 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว หทัยชนก เอยีดจุ้ย

8322 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว อรุณรักษ์ ภู่พิพัฒน์ภาพ

8323 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย จริภูมิ จวิจนิดา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8324 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย ณัฐสิทธิ์ จติเกษม

8325 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย ดนุพล คงได้บุญ

8326 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย ไตรภูมิ หมื่นไธสง

8327 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นางสาว ธญิาดา บัวจนัทร์

8328 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย ประทานชยั โสดากลุ

8329 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นางสาว พัสวี ชยัชล

8330 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย ภัทราวธุ โกธรรม

8331 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นางสาว ภาวณีิ วฒิุรุ่งเรืองกจิ

8332 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย ภีม บุญเรือง

8333 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย มงคล คล้ายแจง้

8334 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นาย วชริะ สุภดนัยสร

8335 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมระบบการผลิตดิจทิัล  นางสาว วชัรีภรณ์ ก าศร

8336 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั (นานาชาติ) นางสาว จฑุาพร ข าเลิศ

8337 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั (นานาชาติ) นางสาว พิริษา เมฆอมัพร

8338 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั (นานาชาติ) นางสาว ภัคธมีา มทุาวนั

8339 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั (นานาชาติ) นาย ภูมทิัศน์ เพิ่มส าราญ

8340 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั (นานาชาติ) นางสาว เศรษฐณี นิเทศศิลป์

8341 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติั (นานาชาติ) นาย อนิทนนท์ พัวพงษ์ไพโรจน์

8342 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว กนกวรรณ พิกลุขาว

8343 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว กมลทิพย์ กจิไพบูลยรั์ตน์

8344 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย กานตภูมิ ศรีบุญรอด

8345 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว จดิาภา ยอดศิริ

8346 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว เจนจริา บุญมา

8347 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย ชนมช์นันทร์ ภู่กล่ัน

8348 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว ชลธดิา ยามดี

8349 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย ชาญเดช วเิศษวงษา

8350 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว โชติกา รอดรักษ์

8351 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว ฐิตพัฒน์ ชา่งคิด

8352 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย ณัฐพล แหวนวงษ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8353 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว ทรงอปัสร เงาใส

8354 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย ธรรมรักษ์ ยอดนางรอง

8355 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว ธญัลักษณ์ ทิพยสุ์ขมุ

8356 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว ธดิารัตน์ ทองหลอม

8357 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว นงณัฐชนัน ค าพันชนะ

8358 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย นนทกร คงเฟื่อง

8359 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว นวลักษณ์ ใจปักษ์

8360 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว นัชชา ใจเที่ยงธรรม

8361 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว นันทิกานต์ ล าไธสง

8362 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว ปภาดา แปลพิมพา

8363 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย ปราบดา ปรีการ

8364 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว ปวณ์ีนุช ไชยพันธ์

8365 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว ปุณยาพร แกว้วชิติ

8366 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว พรนภัส เทอดเกยีรติชยั

8367 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว พิชญา ธงชยั

8368 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย ภูบดี ธขิาว

8369 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย ภูวดินทร์ แชม่ครบุรี

8370 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว รังสิมา หยดยอ้ย

8371 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว วรรลิดา ศุภศรีอสิระ

8372 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย วรีภัทร สุขส าราญ

8373 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย ศุภวชิญ์ บุญขวาง

8374 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว เศรษฐินี จนัทร์สุก

8375 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นางสาว สุวภัทร ดิษฐบุตร

8376 ศรีราชา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศรีราชา วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการและระบบ  นาย หรรษธร เปรมปรีด์ิ

8377 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กชกร ประกาศธรรมกลุ

8378 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กนกพรรณ สุขหอม

8379 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กนิฐา รวดเร็ว

8380 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กญักมล เงางาม

8381 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กญัชพร จนัทะค ามา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8382 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กญัญาวร์ี ชวลิต

8383 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กญัญาวร์ี อนุกลู

8384 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย กนัตพงศ์ จนัทร์สวา่ง

8385 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กาญจนมาศ ศรีบุตร

8386 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว กริณา พรมโชติ

8387 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว เกตุกนก เอี่ยมสอาด

8388 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว จริวรรณ นันตวนั

8389 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว จรัิชญา จ าปาแขก

8390 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย จริายุ สุทธสิทธิ์

8391 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว จรีนันท์ จานสิบสี

8392 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว จรีนันท์ ศรีสุธรรม

8393 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว จฬุาลักษณ์ นนกระโทก

8394 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ชนกานต์ การบรรจง

8395 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ชนิกานต์ ส านักนี้

8396 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ชวศิ ผลิตวานนท์

8397 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ชติุมา โฉมศุภางค์

8398 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ไชยวฒัน์ อาจหาญ

8399 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ญาณพงศ์ กศุล

8400 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ญาณิศา กติติอดุม

8401 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ญาณิศา ทองเลิศ

8402 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ญาณิศา โพพา

8403 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ญาดา เทียนสวสัด์ิ

8404 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ฐนาวฒิุ กติิสมพรวฒิุ

8405 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ฐิติมา พักตะไชย

8406 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฎฐณิชา จนัดา

8407 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ณัฏฐกติต์ิ จติรพัฒนพงศ์

8408 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฏฐ์ชา จงเจริญศิลป

8409 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฏฐณิชา ชเูวช

8410 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฏฐิดา ศาสนโยธนิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8411 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฐชยา สถติยงสุกานต์

8412 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฐชา ฤทธสุิข

8413 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฐธญัญา จติชะนาค

8414 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ณัฐนันท์ ทวศีรีตระกลู

8415 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฐนิชา ประสมศรี

8416 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ณัฐพงศ์ วชิยโ์กวทิเทน

8417 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ณัฐภัทร สุขส าราญ

8418 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ณัฐสุดา ประกิ่ง

8419 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย เตชติ เฮ้าสกลุ

8420 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ทวศัีกด์ิ มณีกญัย์

8421 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ทักษพร ค ามกุ

8422 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ทักษอร อตุนะ

8423 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธนกฤต อดิเทพสถติ

8424 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธนดล มสุีข

8425 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธนบดี หิรัญเมธากจิ

8426 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธนพร นาคนวล

8427 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธนพล จนัทน์บุบผา

8428 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธนภร เอี่ยมศิรินุกลู

8429 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธนิก สันติกลุ

8430 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธราเทพ อนิสวา่ง

8431 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธญัจริา รังดิษฐ์

8432 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธญัชนก มฤีทธิ์

8433 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ธญัวรรณ ภิญโญวยั

8434 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ธรีดนย์ ชื่นรัตนกลุ

8435 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นงนภัส ปานพิมพ์ใหญ่

8436 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นมสัยา สร้อยมณีวรรณ์

8437 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นฤกานต์ เรือนวงษ์

8438 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นฤมล ทุยประโคน

8439 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นฤมาศ บ ารุง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8440 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย นัทธพงศ์ นุ่มไธสง

8441 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย นันทวฒัน์ พัดไทย

8442 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นับทอง แสนทวสุีข

8443 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว นิจสิรี โพนทอง

8444 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว บัณทิตา ทองวบิูลย์

8445 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว เบญญาภา บุญเงิน

8446 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ปฏิพล วริิยมานะธรรม

8447 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ปฏิภาณ ธวชัประกอบลาภ

8448 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ปนัดดา ธานี

8449 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ปรียว์รา เอนกพูนสินสุข

8450 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ปรียารัตน์ ขนุไชยศรี

8451 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ปวณีา พยคัฆะ

8452 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ปัญจพล เอี่ยมบุญ

8453 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ปารียา ปัญญา

8454 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ปิยธดิา สุวรรณเดชา

8455 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ปุญญพัฒน์ สุวรรณมณีรัตน์

8456 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ผุสชา มานะพิชติวงษ์

8457 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย พยคัฆภูมิ นิลเอก

8458 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พรชนิตว์ มปีระเสริฐ

8459 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พรรณลษา ชาญณรงค์

8460 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พราว เกง่น า

8461 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พลอยมาลิน ตาชชูาติ

8462 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พัชรธดิา คะตะวงศ์

8463 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พัชรนินท์ เสถยีรพัฒนทวี

8464 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พัชราวรรณ หน่อแกว้

8465 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พัณณ์ชติา ครองราช

8466 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พิชชาภา บ าเรอเจา้

8467 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พิมลสิริ วฒันสมวงศ์

8468 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย พิสิฐ กมล
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8469 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว พีรดา มลิวลัย์

8470 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ภรภัทร ใยชม

8471 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ภัครพล แสงสาคร

8472 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ภัทรพร ศักด์ิสง่าวงษ์

8473 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ภัทรวรินทร์ ปีตะนีละวตัร

8474 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ภัทรสุดา ภาไสย์

8475 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ภัทราพร ชาติมนตรี

8476 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ภีรวงศ์ มมุทอง

8477 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ภูกจิ อนิแดงภาพงษ์

8478 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว มยริุนทร์ พงษ์สงวนสุข

8479 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย มติรชยั มติรโกสุม

8480 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รววิรรณ อภิิรมย์

8481 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย รัชชานนท์ น่าเยี่ยม

8482 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย รัฐศาสตร์ สุวรรณอดุมกจิ

8483 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รัณรัสสา ปรีเดช

8484 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย รัตนชาติ แพงค า

8485 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รัตนาวลี สาสาย

8486 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว รุจริา เที่ยงธรรมวฒิุ

8487 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย เรืองศักด์ิ บุญสวาสด์ิ

8488 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ลภัสรดา สุวรรณฉาย

8489 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว วริศรา ศรีนิ่มนวล

8490 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย วสุรัตน์ ข าสิงห์

8491 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว วลัภา ดิษฐ์คล้าย

8492 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว วาญุภัทร์ ล้ีเหมอืดภัย

8493 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว วชิติา น้ าบุ่น

8494 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ศตพร เหมอืนปั้น

8495 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ศตพล พรหมมาศ

8496 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ศศิญา จนัทดี

8497 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ศิวภพ ทัดสนธิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8498 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ศุภกร มงักรวรภัทร์

8499 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย ศุภนิจ สิทธิ์ประเสริฐ

8500 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สลิลทิพย์ ภัทรถาวร

8501 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย สหรัฐ ชยัประภา

8502 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สัญฐิญา ด าแจม่

8503 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย สิทธา เครือษา

8504 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย สิทธพิล อิ่มอกัษร

8505 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สิรินทร์ สอนพัลละ

8506 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สุปราณี โพธคิ าภา

8507 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สุรียรั์ตน์ อาจหาญ

8508 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สุวภัทร บุญทัน

8509 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว สุวชิาดา สังขท์อง

8510 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว หนึ่งฤทัย นนสีราช

8511 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อติกานต์ สี

8512 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อนงนาฏ โคเวยีง

8513 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อนัญญา พินจงสกลุดิษฐ

8514 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย อนุวฒัน์ แกว้วงค์

8515 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อภัสรา คงสุวรรณ์

8516 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย อภินันท์ ธรรมวฒิุอนันต์

8517 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นาย อภิภู คร้ามวงษ์

8518 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อภิสรา ฟองมี

8519 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อรปรียา หงษ์ชยัวฒัน์

8520 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อรรถวดี เลาหรุ่งชยัฤทธิ์

8521 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อรสา สมรูป

8522 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อจัจมิา ครองสุวรรณ์

8523 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อญักร ศรีคงรักษ์

8524 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อญัรัตน์ สุขประเสริฐ

8525 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว อารียา บุญธเิสน

8526 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์  นางสาว ไอลดา วนันา

Page 294 of 305



ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8527 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว กมลชนก ศรีเนตร

8528 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ชติุมา ทองตรีพันธ์

8529 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ธนวฒัน์ สุทธธินาวฒัน์

8530 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย นพดล งามประยรู

8531 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว นวนิดา ทองวเิศษ

8532 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย นารารุจ วงษ์ชา่งหล่อ

8533 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย ปฏิพล จอมพล

8534 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว พชรพร พรหมเป็ง

8535 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว ภคมน แสนสันเทียะ

8536 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นาย สิทธภิาค เศรษฐสุข

8537 ศรีราชา คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา ศ.บ. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) นางสาว อริสา ยวนพันธ์

8538 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลิต  นางสาว ประภาวลัย์ นนเลาพล

8539 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลิต  นางสาว พิติยาภรณ์ สุวรรณโส

8540 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลิต  นางสาว วาสินี นามไธสงค์

8541 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาทรัพยากรเกษตรและการจดัการการผลิต  นาย วฒิุชยั เคร่ืองพาที

8542 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย กษิดิศ บุญเสนา

8543 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย ขตัติยะเมธี จา่น้ าเที่ยง

8544 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ชนิกานต์ หูตาไชย

8545 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว ชติุภา บุญกวา้ง

8546 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย ธเนตร เหล่าแค

8547 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย นันทกร ผลเรือง

8548 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย พงศกร ภู่จนิดา

8549 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว พรรณิภา มาเรียง

8550 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว พัชรา จรัสดี

8551 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย ภาคภูมิ ค าชมภู

8552 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นาย วงศธร เจริญตา

8553 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาสัตวศาสตร์  นางสาว วรรณษา กั้ววบิูลย์

8554 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ  นางสาว ณัฐชา จติศรชยั

8555 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ  นางสาว นภัสสร มุ่งเขตกลาง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8556 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอตุสาหกรรมเกษตร วท.บ. สาขาวชิาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ  นางสาว ปิ่นมนัส บัวศรี

8557 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมปีระยกุต์  นางสาว กญัญารัตน์ แสนมา

8558 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมปีระยกุต์  นางสาว จนัทกาญจน์ แซ่ฉั่ว

8559 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมปีระยกุต์  นางสาว ไปรยา ไชยทิพย์

8560 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมปีระยกุต์  นางสาว พรพรรณ รัชพรมงคล

8561 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมปีระยกุต์  นางสาว พิมพ์ญาดา โพชะจา

8562 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมปีระยกุต์  นางสาว ลักษณพร จนัทรฉาย

8563 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมปีระยกุต์  นางสาว ศิริรัตน์ ค าหลวงเติม

8564 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาเคมปีระยกุต์  นางสาว อยัลดา ฤทธธิรรม

8565 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย กติติภพ หาญยรูพงศ์

8566 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว กลิุสรา เบญจพลาพร

8567 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย โกสิต บุญบรรลุ

8568 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นางสาว ญาดา พลสงคราม

8569 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย วรพงศ์ ถาวร

8570 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย วรพล งามสาย

8571 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย สุวจิกัขณ์ ตันเสนา

8572 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย เอกอมร บรรเทา

8573 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์  นาย ไอศูล มณีน้อย

8574 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธรณินทร์ อนิทร์โพ

8575 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ธรีพงษ์ ค าวงั

8576 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย ภูมพิัฒน์ เชื้อดวงผุย

8577 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย วรภพ สืบดี

8578 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย สรณัฏฐ์ บรรเทาทุกข์

8579 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์  นาย อภิชาติ สีสอาด

8580 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  นาย กณัฐภัทร สุวรรณคม

8581 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  นางสาว ณัฐชา สมยัมาก

8582 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต  นาย อภิสิทธิ์ กอ้นแพง

8583 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  นาย นัฐพงษ์ หนูราส

8584 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นาย ชลภัทร โอวาทสุวรรณ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8585 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ฟาติน กอและ

8586 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมโยธา  นางสาว ศิรภัสสร จนัทร์พยพั

8587 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยนื  นางสาว อาทิตยา หงษาค า

8588 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะวทิยาศาสตร์และวศิวกรรมศาสตร์ วศ.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ  นาย ธราธร พิพัฒน์กจิไพศาล

8589 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว กนกวรรณ ไกรพะเนา

8590 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว เขมสิริ สุริโย

8591 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว คีตภัทร แสงคร้าม

8592 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย เชาวน์ แกว้สมบัติ

8593 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว ณัฐมล อรุะศิลป์

8594 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว ณัฐลีพร แยม้ทับ

8595 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย ณัฐวฒัน์ โกศัลวฒัน์

8596 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว ณิชนันท์ รังสิโย

8597 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย ธนพนธ์ สนมศรี

8598 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย ธนวฒัน์ ชจูอม

8599 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย บูรพา ภัทรวริศวสุพล

8600 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว เบญจรัตน์ โชติชว่ง

8601 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว ปิยะธดิา ภูมภิักด์ิ

8602 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว ปุณยวร์ี พินิจมนตรี

8603 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว พรชติา วเิศษสิงห์

8604 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว พรทิพย์ ค ามั่น

8605 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว พรธภิา มจีนัทร์

8606 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว พรรณวรินทร์ ปูคะภาค

8607 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย พัชรวทิย์ ราชโส

8608 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว พิมพ์มาดา พานจรรยามี

8609 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว พิยดา เมน่รักษา

8610 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย พีรพัทธ์ เจริญวยั

8611 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว เพชราภรณ์ พรมภาค

8612 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว เพ็ญพิชชา ก าทองดี

8613 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว ภาวดี แกว้สิทธิ์
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8614 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย มซ็ูอฟฟัร เด็งกะ

8615 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว รินรดา ธรรมสร้างสรร

8616 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย ลีณวฒัน์ เสง่ียมพงษ์

8617 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว วรรณภา ภักดี

8618 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว วรินทร์ทิพย์ เกศแกว้

8619 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย วชัรพนธ์ ศรีจ าพลัง

8620 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว วชิติา รวมทรัพย์

8621 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว วนิิตา อาบา

8622 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย ศิรชชั เยาวรัตน์

8623 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีสุวรรณ

8624 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นาย สิทธพิล ประสงค์พรเจริญ

8625 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว สุกลัญา สิทธศิร

8626 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว สุธาทิพย์ ชาวพิมาย

8627 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว อนัญญา บรรลุพร

8628 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว อรอนงค์ แกน่สาร

8629 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ น.บ.  นางสาว อารีรัตน์ มะตูม

8630 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว จดิาภา เจนศิริศักด์ิ

8631 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นาย ชยันรินทร์ เขยีวอรุณ

8632 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว ธนยาภัทร จนัทิมา

8633 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว พรนิตา นันทะน้อย

8634 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว พรสรวง อนัภักดี

8635 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว พราวรวี ศรีนิยม

8636 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว พิชยา อนิยา

8637 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว พีรกานต์ อาบสีนาค

8638 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว ยลดา แกว้บุดตา

8639 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว รุจรีา บุญชมภู

8640 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว ลักษณารีย์ นิกรเทศ

8641 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นาย สุวฒันา แสงเนตร

8642 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บช.บ.  นางสาว อรกมล กาญจนมาลา
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8643 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย จริาเจตน์ โตตะเภา

8644 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการเงิน  นาย ทรงพล พินทุเมฆนิทร์

8645 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย กฤตฐาพร ผลสวสัด์ิ

8646 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย คฑาภณ ถาวรพิศาลชญา

8647 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ญาณินท์ แกว้ศักดาศิริ

8648 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ณัฐริกา ปาละเสริฐ

8649 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว ธญัชนก ตฤษณานนท์

8650 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นาย ธทีัต ไชยมติุกลุ

8651 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการ  นางสาว รัตนาวลี ชนะเคน

8652 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ชลธชิา ชนิบุตร

8653 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ณัฐริกา ระทะนาม

8654 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ธญิาดา ป้านภูมิ

8655 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว น้ าทิพย์ พรมมาโฮม

8656 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ปณิตา กนัยาตี

8657 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ปิ่นมนัส ปานทอง

8658 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว ผ่องนพคุณ ครุฑกลุ

8659 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว พนิตสุภา ชาปัญญา

8660 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว พิชญา ภูษาจารย์

8661 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย พีรดนย์ จติตางกรู

8662 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว มณัทนา บุญทวไีพศาล

8663 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นาย ยทุธนา ภูต้องใจ

8664 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรมการบริการ  นางสาว สุดธติา ค ามงุคุณ

8665 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นางสาว ชดิชนก พราน

8666 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ชนิภาค โสภา

8667 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ บธ.บ. สาขาวชิาการตลาด  นาย ยศนันทน์ จติรรุ่งเรือง

8668 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ รป.บ.  นาย ชาญวทิย์ พิมพ์แพทย์

8669 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ รป.บ.  นางสาว ณัฐธดิา ยศสุพรม

8670 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ รป.บ.  นาย ดรัณภพ แสนรังค์

8671 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ รป.บ.  นางสาว ทักษอร บุญรองเรือง
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8672 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ รป.บ.  นาย ธนวฒัน์ ก าไลแกว้

8673 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ รป.บ.  นางสาว ธญัลักษณ์ เกตุนุช

8674 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ รป.บ.  นางสาว นริศรา ชยัฤาษี

8675 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ รป.บ.  นางสาว ปิยธดิา ค าคอน

8676 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กมลชนก รอดวเิศษ

8677 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย กลวชัร คล่องแคล่ว

8678 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย กษิด์ิเดช วงศ์สิทธกิาร

8679 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กญัญภัทร เซ่งจนั

8680 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย กมัปนาท ภูเด่นใส

8681 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กานต์ธริา เพชรห้อย

8682 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว กลุธดิา กิ่งค า

8683 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว คงคารัตน์ ศรีวงษ์

8684 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย คฑาวธุ สุภาทอง

8685 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย คุณานนต์ วนัดี

8686 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว จนิดาหรา ศิริโยธา

8687 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย จริายทุธ พระสวา่ง

8688 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว จริายพุรรณ สุจริต

8689 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชนาพร ชผูล

8690 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชบาบน รัตนวนั

8691 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชลิตา แซ่อึ้ง

8692 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชาลิสา ชมุสิงห์

8693 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ชติุมาพร ออ่นโสตะ

8694 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ฐิตาพร อมรนพคุณ

8695 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ฐิติพร พุทธวงค์

8696 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ณัฐกร โศจพิิทักษ์พงษ์

8697 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณัฐธชิา ธรรมโส

8698 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ณัฐนันท์ จนัทน์หอม

8699 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ณัฐพงศ์ สุพรรณเภสัช

8700 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณัฐพร กล่อมกลู
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8701 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณัฐพร ทองปลิว

8702 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณิชาภัทร เจริญสุข

8703 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ณิตชกมล ฤาชา

8704 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ทิวาพร ธารณ์สมบูรณ์

8705 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธนภรณ์ พรพิชยัเวทย์

8706 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ธนากร ฤทธิ์พูล

8707 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธญัชนก ศิริขจร

8708 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธนัยพร ศรีลาชยั

8709 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ธรีดา ยวุบุตร

8710 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว นิฮาซัน บินอาหวา

8711 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว นูรไลลา บูละ

8712 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ในฝัน สุรินทะ

8713 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ประกายดาว พัฒนชยั

8714 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ปวณ์ีธดิา ภักดีไทย

8715 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ปาริชาด วงษ์ศรี

8716 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย พชร โภคมณี

8717 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พรพิมล คนหมั่น

8718 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พรสวรรค์ เพียราษฎร์

8719 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พิชญ์ตะวนั สาแกว้

8720 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พิมพกานต์ พันจนัลา

8721 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พิมพ์มาดา สารกอง

8722 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว พิมมาดา ลมงาม

8723 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัทรมน ผลรักษ์

8724 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัศรา แสงอทุิศ

8725 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภัสสร โยธคิาร์

8726 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ภานุวฒัน์ สมบุญเสริม

8727 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ภาใสว จนัทร์ทอง

8728 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว มนิตรา สิงห์หา

8729 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว รัชพร ภู่เงิน
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8730 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว รุจริา พูลหล า

8731 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย ลัทธพล แสนโคตร

8732 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วริษา สีรุ้งพราย

8733 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วลัวภิา มาระสิน

8734 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วชิติา แยม้พจนา

8735 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วภิาวดี ดีมลู

8736 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว วรัิญชนา เค้ามมิ

8737 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย เศวตโชติ ปรางค์ชยักลุ

8738 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย สมชาย สารุ

8739 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย สราวฒุ สมศรี

8740 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย สัตยา จนัทร์กล้า

8741 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สาลินี ศรีลา

8742 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นาย สุกฤษ ธาดาธนานันท์

8743 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว สุรัสวดี สุขจติร

8744 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อภิภาวดี สมมาตย์

8745 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อรวรรณ ทวบิุตร

8746 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อริสา ดวงค าจนัทร์

8747 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อาทิตยา แสนละเอยีด

8748 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว อารดา บุษบา

8749 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะศิลปศาสตร์และวทิยาการจดัการ ศศ.บ. สาขาวชิาภาษาองักฤษ  นางสาว ฮุสนา ตาปู

8750 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นาย กฤศ พรหมวเิชยีร

8751 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว จริาวรรณ์ มสิโร

8752 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ชลธชิา ชื่นตา

8753 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ชติุมา สวสัดิกลุ

8754 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ฐิติรัตน์ วรสิงห์

8755 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ณัฐธดิา ชี้แจง

8756 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ณัฐสุดา ณรงค์ชยั

8757 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นาย ธนภัทร บับพาน

8758 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ธาราทิพย์ สงวนนาม
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8759 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ธดิารัตน์ สีดาว

8760 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ปนัดดา กวานเหียน

8761 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ปาริชาต สุดอดุม

8762 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว พนิดา สุขสบาย

8763 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว พัชรพร จนัทร์ดาประดิษฐ์

8764 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว พิมพิสร โมคทิพย์

8765 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว ศศิธร พรมกสิกร

8766 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอนามยัส่ิงแวดล้อม  นางสาว หนึ่งฤทัย ชยันา

8767 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว คีตภัทร มณีทับ

8768 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว ณภัทรสิรี แสงรัมย์

8769 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว ณัฐวณ์ี กลุศรีชนารัตน์

8770 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว ธนัชชา ยอดดี

8771 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว ธญัญภัสร์ สามกลุ

8772 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว ธดิาพร อกัฮาดศรี

8773 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว นนทิชา จนัทีนอก

8774 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว นูรอลัฟา มามะ

8775 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นาย ปฏิภาณ ขะนอก

8776 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว ปนัดดา ดีห้อย

8777 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว พุทธะแกว้ เสริมมงคลพันธุ์

8778 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นาย มะยกูี แบรอสะแม

8779 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว เมทินี กติติพนากลุ

8780 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว รมยธ์รีา ตะลาโส

8781 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว รักติบูลล์ แสนสุข

8782 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว รักษณาลี แกว้มาก

8783 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว รัญชดิา พยมพฤกษ์

8784 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว ฤชดุา พนาอดุม

8785 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว วรัญรักษ์ แสงสุวรรณ

8786 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว สิริโสภา ปุงมา

8787 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว สุธษิา พูลสวสัด์ิ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8788 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว สุนันทา อะลีหะ

8789 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว สุพัฒชลี ปาระเคน

8790 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว อติมา โคตพรม

8791 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ วท.บ. สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย  นางสาว อสิริยา บุญศรี

8792 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว กรรวี หิมรัตน์

8793 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว จรีะนันท์ กลุมนิ

8794 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ชรินรัตน์ เจยีระบรรยง

8795 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ซุลฟา หะยเีจะ๊เล๊าะ

8796 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ญาณิศา ศรีสุข

8797 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ญาณิศา สมต้าย

8798 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ฐาปนีย์ ท่อนทอง

8799 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ณัชชา ภูมโิคกรักษ์

8800 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ณัฐพร รักเยน็

8801 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ดวงพร สุขโสมนัส

8802 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ธนพร ภูจอมนาค

8803 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ธญัชนก สีเสน

8804 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ธนัยพร เพ็ชรนอก

8805 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว นูรซูฮาดา อาบู

8806 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว นูรอยันีย์ เคหะไพจติร

8807 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ปชาวดี ด้ินสวสัด์ิ

8808 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ปนัดดา พงษ์สิน

8809 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว พลอยอนงค์ สมาวงษ์

8810 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว พิชชาพร หันนาเว

8811 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ฟิรดาวส์ เจะแวเด็ง

8812 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นาย ยทุธนา ล้ิมศิริโพธิ์ทอง

8813 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นาย รัชชานนท์ กาญจนขจรศักด์ิ

8814 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว รัญชดิา สารสวสัด์ิ

8815 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว รินมณี จกัรเสน

8816 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ลภัสลดา ทองดอนเอ
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ล ำดบั วทิยำเขต คณะ หลกัสตูร ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล

รำยชื่อผู้ยนืยนัสทิธิ์เข้ำศึกษำในมหำวทิยำลยัเกษตรศำสตร์ ระบบกำรคัดเลอืกบุคคลเข้ำศึกษำในสถำบันอุดมศึกษำ (TCAS) ปีกำรศึกษำ 2565 (รอบที่ 3 Admission)

8817 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นาย วชัรากร โพธา

8818 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว วนัมสัตูรา สาฆะ

8819 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว ศักด์ิสิริ มะโรงเวทย์

8820 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นางสาว สิรินทรา นวลปลอด

8821 เฉลิมพระเกยีรติ จ.สกลนคร คณะสาธารณสุขศาสตร์ ส.บ.  นาย สุปเทศ ธงเสนา
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