
 

ประกาศโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา 
เรื่องประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 ต า ม ป ร ะ ก า ศ โค ร ง ก า ร ป ริ ญ ญ า ต รี ภ า ค พิ เศ ษ  ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ศ รี ร า ช า 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๕๗  และได้ด าเนินการรับสมัครไปแล้วนั้น 

 บัดนี้ทางคณะ ฯ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์          วิทยาเขตศรีราชา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  ดังมีรายชื่อแนบท้ายนี้ 

 ทั้งนี้ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามการรับสมัครดังกล่าว ฯ เข้าสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ อาคาร ๙ ศูนย์กิจกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี หากไม่เข้าสอบตามวันเวลาที่ก าหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน   

  ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ 
 

 

 (นางสาวปรียาวัลย์ คูหา) 

 ประธานกรรมการด าเนินงาน 

โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 



ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคพิเศษ 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกลุ สาขา 
1 พีรณฐั แสงทารัตน์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
2 ปภศัสร ทศยนัไชย วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
3 ศุภณฐั โกศาคาร วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
4 นาตาลี ก๊กเครือ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
5 นายศุภวชิญ ์ผดุงศิลป์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
6 นางสาวธมลวรรณ สุนนัทพงศศ์กัด์ิ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
7 ธญัญานาถ พทุธให ้ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
8 อภิสรา ธรรมพิทกัษ ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
9 นางสาวริญญาภทัร์ ทองทว้ม วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
10 นายประกฤษฎ์ิ เจียมรุ่งรักษา วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
11 สุดารัตน์ ล้ีวบูิลยศิ์ลป์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
12 จีรศกัด์ิ แสนเกษม วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
13 ภทัราพร เมืองค า วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
14 น.ส.นพรัตน์ พฒัน์ศรี วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
15 กนกกร เฉลยจิตร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
16 นาย สิทธิชยั สนัติวรกลุ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
17 สุธาสินี เหมะชยั วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
18 บญัญช์ลี ชูศรี วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
19 ภทัรชนน คงทน วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
20 มทัรียา ไสยรินทร์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
21 ไพรชยนต ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
22 ชญาวทิย ์ไตรโชค วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
23 อาฑิตยา เพ่ิมสุข วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
24 พทรมล มงคลสินธ์ุ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
25 ปฏิกานต ์จนัทร์ประเสริฐ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
26 นายอาทิตติวฒัน์ สุดดี วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
27 ณชัชา บุญรอด วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
28 ชวศิ แกว้ภู่ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 



29 ธีรพล มีสุข วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
30 นายธนภูมิ พรรัชภูมิ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
31 ณฐัชนน แสงทอง วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
32 ฤทธิเกียรติ กล่ินขจร วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
33 ธายกุร นากผสม วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
34 ณฐตะวนั กนักลบั วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
35 ณิชนนัทน์ ขนุทองแกว้ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
36 นทัธพงศ ์ช่วงฉ ่า วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
37 เครือรัตน์ ใจเกรียงไกร วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
38 นายชญัญพชัร์ รัตนคช วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
39 ชลธิชา แช่มช่ืน วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
40 กรวชิญ ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
41 กีรติ สวา่งสุข วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
42 พสักร เเกว้ประดิษฐ ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
43 ณฐัวทิย ์เนียมวนั วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
44 พรลภสั เจริญพงศ ์ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
45 ชนินทช์ านิบรรณการ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
46 สุเมธ วรีะชาติ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
47 กิตติภพ สุยะดุก วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
48 ธนกร รามสูต วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 
49 ชนาธิป จุนชยะ วทิยาการคอมพิวเตอร์ภาคพิเศษ 

 

 

 

 

 

 



ประกาศรายช่ือผูมี้สิทธ์ิสอบสมัภาษณ์ คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา 

สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศ ภาคพิเศษ 

ล าดบัท่ี ช่ือ - สกุล สาขา 
1 พณัณ์ชิตา นิธิสันถวะคุปต์ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
2 นางสาวธนพร แพทอง เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
3 ภทัทิตา ชุ่มฉิมพลี เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
4 จุฑามาศ ศิริจนัทร์พร เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
5 น.ส.นนัทามาศ ใจกลา้ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
6 ตน้ตระการ บงัเกิด เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
7 ปรียารัตน์ เมืองฉาย เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
8 ป่ินปินทัธ์ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
9 กวรัีตน์ มัน่คง เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 

10 พิกุล ค าปัญโย เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
11 นายรณชยั มานะดี เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
12 ศุภวฒัน์ ใจหา้ว เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
13 กฤติมา ตั้งสกุล เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
14 ณฐัดนยั เอ้ียววฒันา เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
15 ปสุตา บนัเทาทุกข ์ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
16 จิราย ุคุณมณี เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
17 ณฐัวภิา พชรวโรทยั เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
18 จุตินนัท ์สุวรรณศรี เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
19 สุทธิพงศ ์ถิรคุณโกวทิ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
20 น.ส.อารียา ไชยรา เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
21 ตน้สกุล ล้ีสกุลปราณ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
22 กษมา พานิชเจริญ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
23 นส.ลกัษิกา บูรณาภา เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
24 พทัภพ ลลิตประภาภิรมย ์ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
25 นางสาวพิธาธร ขอเจริญ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 



26 ศุภกิตต์ิ นอ้ยมาลยั เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
27 ประพิมพร เหล่าลูกอินทร์ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
28 จารุกิตต์ิ ศกัดา เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
29 บุณวทัน์ จนัทร์เทพ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
30 นางสาวอรณญัช์ โคตรพนัธ์ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 
31 นางสาว วาทินี บง้ชมโพธ์ิ เทคโนโลยสีารสนเทศภาคพิเศษ 

 


