
ล าดบั เลขทีส่ัญญา ชื่อ- นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะ ระดบั
1 บ. 001/2561 นายบริสุทธิ์ พันธ์มา 5901002810011   วิศวกรรมการบินและอวกาศ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
2 บ. 002/2561 นางมลฤดี โตพิสิฐ 5903091810031   การจัดการนวัตกรรมเพือ่ธุรกิจและ

อุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท

3 บ. 003/2561 นางสาวพนิตนาฎ เชวงกฤตยานนท์ 5804021960019   คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
4 บ. 004/2561 นางสาวพัชรินทร์ พากเพียร 5804011820028   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
5 บ. 005/2561 นางสาวผาณิตา ตันศิริ 5904011820019   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
6 บ. 006/2561 นายปริญญา จิตรีวาสน์ 5804011920014   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
7 บ. 007/2561 นางสาวอัจฉราภรณ์ ศุภกาญจนกุล 5813021810521   เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ วิทยาศาสตร์ พลังงาน และ

ส่ิงแวดล้อม
ปริญญาโท

8 บ. 008/2561 นายสตมงคล ตรีกิจวัฒนากุล 5904011820027   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
9 บ. 009/2561 นายธนะภัทร์ บ ารุงพนิชถาวร 5913011856021   กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและ

ส่ิงแวดล้อม
วิทยาศาสตร์ พลังงาน และ

ส่ิงแวดล้อม
ปริญญาโท

10 บ. 010/2561 นายจิรายุ ยืนยงสุวรรณ 5801031910038   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
11 บ. 011/2561 นางสาวสุนิสา หอมหวล 5813021810512   เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

วิทยาศาสตร์ พลังงาน และ
ส่ิงแวดล้อม

ปริญญาโท
12 บ. 012/2561 นางสาวศิวพร อ่ าพันธุ์ 5804021810041   คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
13 บ. 013/2561 นายณัฐพล ธนเชวงสกุล 5802052910038   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

14 บ. 014/2561 นายสิรวิชณ์ เหล่าเจริญพงษ์แสง 5813021810041  
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

วิทยาศาสตร์ พลังงาน และ
ส่ิงแวดล้อม

ปริญญาโท

15 บ. 015/2561 นางสาวนวลศรี สงสม 5802052910054   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่
การศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับอนุมตัทิุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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16 บ. 016/2561 นายกฤษดา ด่านประสิทธิพ์ร 5802052910011   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่
การศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

17 บ. 017/2561 นายฉัตรชัย โสมภีร์ 5903036816031   เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
18 บ. 018/2561 นางสาวธนวรรณ นิติเกรียงไกร 5901031810041   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
19 บ. 019/2561 นางสาวสุรินทร์ทิพ ศักด์ิภูวดล 5507011967016   เทคโนโลยีสารสนเทศ (นานาชาติ) เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาเอก
20 บ. 020/2561 นายธนกิจ ศิริมหาศาล 5904011920021   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
21 บ. 021/2561 นายดฤพล รัตนรุ่งงาม 5902024812018   วิศวกรรมไฟฟ้า ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
22 บ. 022/2561 นางสาวสุภาวดี ราชสมบัติ 5904011820094   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
23 บ. 023/2561 นางสาววรรษชล สุมาระสิงห์ 5904011820078   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
24 บ. 024/2561 นางสาวเจนจิรา เกียรติธนะบ ารุง 5908031856098   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
25 บ. 025/2561 นายพนมสิทธิ์ ศรีรัญเพชร 5903036816057   เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
26 บ. 026/2561 นางสาวเยาวเรศ ไม้เกตุ 5904011820043   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
27 บ. 027/2561 นายกฤษณะ ราตรี 5814011810057   บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ ปริญญาโท
28 บ. 028/2561 นายเจษฎา สารสุข 5802025910014   วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
29 บ. 029/2561 นายสรรเพชญ เทีย่งเกตุ 5804051910052   สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
30 บ. 030/2561 นางสาวกชพร จริยคุณ 5904011820035   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
31 บ. 031/2561 นางสาวสุธิสา อ่อนทอง 5901031810016   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
32 บ. 032/2561 นางสาวจันทรา โอระสะ 5802051810013   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
33 บ. 033/2561 นางสาวศุภาวรรณ แสงสุระเดช 5901031820046   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
34 บ. 034/2561 นางสาวพัชยา โตบารมีกุล 5801031910011   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
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35 บ. 035/2561 นางปิยธิดา พันธุนะ 5804051910044   สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
36 บ. 036/2561 นายเก่งกาจ พงษ์มิตร 5701091910043   วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
37 บ. 037/2561 นางสาวยศสุดา บูรณะสิงห์ 5901052810023   วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
38 บ. 038/2561 นายสรวิศ โชติวิสุทธิ์ 5803017810082   เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
39 บ. 039/2561 นายพิสิทธิ์ เมืองน้อย 5801062910013   วิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
40 บ. 040/2561 นายมงคล แก้วบุตดา 5813021810032   เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ

วิทยาศาสตร์ พลังงาน และ
ส่ิงแวดล้อม

ปริญญาโท
41 บ. 041/2561 นางสาวโสภิดา นนศรีภักดี 5908031856080   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
42 บ. 042/2561 นางสาวกนิฐา แสงกระจ่าง 5802052956011   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

43 บ. 043/2561 นายกฤษณะ ไกรวิทย์อนุสรณ์ 5801052810032   วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
44 บ. 044/2561 นางสาวหนึ่งฤทัย ค าศรี 5903036816138   เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
45 บ. 045/2561 นางสาวกฤชกร อรุณสวัสด์ิ 5908031856012   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
46 บ. 046/2561 นายปัญญวรรธน์ ข าสุวรรณ 5901001810069   วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
47 บ. 047/2561 นายณัฐพงษ์ อินทรวิเศษ 5802025910031   วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
48 บ. 048/2561 นายอิทธิพงษ์ ย่องหยี 5901011810011   วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
49 บ. 049/2561 นางสาววันเพ็ญ ผลิศร 5802052956054   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

50 บ. 050/2561 นางสาวโอปอ กลับสกุล 5802051956034   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
51 บ. 051/2561 นายฐปนัท แก้วจันทร์ 5701021812026   วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
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52 บ. 052/2561 นางสาวบุษบา สังข์วรรณะ 5802052956046   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่
การศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

53 บ. 053/2561 นางสาวศุภณัฐ วิจิตรอมรเลิศ 5901031810067   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
54 บ. 054/2561 นางสาวเขมชารัศม์ จุลสวัสด์ิ 5701091810103   วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
55 บ. 055/2561 นางสาวสุมิตตา โชติกมาศ 5901031820054   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
56 บ. 056/2561 นางสาวสุภัสรา รุจานันท์ 5904071820023   เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
57 บ. 057/2561 นายบุญนาย กงล้อม 5903036816111   เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
58 บ. 058/2561 นายวุฒิศักด์ิ แซ่เตีย 5601081858562   วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
59 บ. 059/2561 นางสาวปวีณา นาคบ าเพ็ญ 5801091810099   วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
60 บ. 060/2561 นายพชรพล ศิลาคุปต์ 5903036816073   เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
61 บ. 061/2561 นายพิชญ์ เสริมสุวรรณ 5801091810102   วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
62 บ. 062/2561 นายพิษณุ สินโพธิ์ 5801021810103   วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
63 บ. 063/2561 นางนุจรี บุรีรัตน์ 5702051956086   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
64 บ. 064/2561 นางสาวอรอนงค์ เกาทัณฑ์ 5908031856179   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
65 บ. 065/2561 นางสาวเบญจภรณ์ ศรีแสงแก้ว 5908031856128   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
66 บ. 066/2561 นายจีรวัฒน์ จบคุ้ม 5803027810581   เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
67 บ. 067/2561 นายปุรเชษฐ์ เสาร่อน 5803027810697   เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
68 บ. 068/2561 นายเอกวรพงศ์ โชติคุณวัฒน์ 5803027810760   เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
69 บ. 069/2561 นางสาวปะราลี ปาละสุวรรณ 5802051956018   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
70 บ. 070/2561 นางสาวรัสรินทร์ อัครสินพรรัฐ 5901031820020   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท

4



ล าดบั เลขทีส่ัญญา ชื่อ- นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะ ระดบั

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับอนุมตัทิุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

71 บ. 071/2561 นางสาวอรสา ฉายแสง 5704042810025   เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
72 บ. 072/2561 นายพิจิตร ดุเจโต๊ะ 5803027810701   เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
73 บ. 073/2561 นายณัฐกานต์ แก้วหย่อง 5904021810067   คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
74 บ. 074/2561 พระมหาสมเกียรติ วุฒิธรรมาภิวัฒน์ 5502051910088   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
75 บ. 075/2561 นายอานนท์ สิงห์เสถียร 5801011912043   วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
76 บ. 076/2561 นางสาวทิพสุดา ไชยสาม 5808021956023   การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

ทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปริญญาเอก

77 บ. 077/2561 นายศิวรักษ์ ทวีฤทธิ์ 5903036816022   เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
78 บ. 078/2561 นางสาวจันทร์จิราพร ทองประสิทธิ์ 5907011857527   เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท
79 บ. 079/2561 นางสาวอุษราพรรณ พิธานธนกุล 5804044911014   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
80 บ. 080/2561 นางสาวภาณุมาส ทัศละมัย 5804051820029   สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
81 บ. 081/2561 นายทินกฤต วรรณรัตน์ 5804051820011   สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
82 บ. 082/2561 นางกนกรัตน์ พงษ์โพธากุล 5808021956091   การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

ทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปริญญาเอก

83 บ. 083/2561 นางสาวสุนทรีย์ เดชสุระ 5901031810075   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
84 บ. 084/2561 นายคุณาพร โฉมจิตร 5702051956043   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
85 บ. 085/2561 นายประเวช ชุ่มเกษรกูลกิจ 5908031910050   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
86 บ. 086/2561 นายกฤษฎิ์ นิลบท 5803027810514   เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
87 บ. 087/2561 นางสาวปิยวรรณ รัตนภานุศร 5802042910019   คอมพิวเตอร์ศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
88 บ. 088/2561 นายสรุจ อุดมเฉลิมภัทร 5604021960011   คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ภาษาอังกฤษ) วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก

5



ล าดบั เลขทีส่ัญญา ชื่อ- นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะ ระดบั

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับอนุมตัทิุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

89 บ. 089/2561 นายคชินทร์ ชินพันธ์ 5901031810024   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
90 บ. 090/2561 นายณัฐดนัย ภาคานาม 5801021810090   วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
91 บ. 091/2561 นายทศพร อัศวรังษี 5701021910150   วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
92 บ. 092/2561 นายโสภณ อินทรา 5808021956066   การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

ทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปริญญาเอก

93 บ. 093/2561 นายณัฐวัฒน์ ผุดผ่อง 5913011856012   กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและ
ส่ิงแวดล้อม

วิทยาศาสตร์ พลังงาน และ
ส่ิงแวดล้อม

ปริญญาโท

94 บ. 094/2561 นายกิตติพงศ์ เรืองบุญกรุด 5803027810549   เทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
95 บ. 095/2561 นายณรงค์ศักด์ิ โท้ทอง 5903036816090   เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
96 บ. 096/2561 นายถนอม คุ้มแก้ว 5903036816103   เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
97 บ. 097/2561 นายปกครอง วงศ์คูณ 5701011910068   วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
98 บ. 098/2561 นางสาวภริดา ล้อสังวาลย์ 5801001810094   วิศวกรรมเคร่ืองกล วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
99 บ. 099/2561 นางสาวบุศรินทร์ นาคสมบูรณ์ชัย 5901031810059   วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
100 บ. 100/2561 นางสาวอาทิมา ลือยศ 5804044910026   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
101 บ. 101/2561 นายฐิติพัฒน์ พิชญธาดาพงศ์ 5808021956104   การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ

ทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปริญญาเอก

102 บ. 102/2561 นายสมพาน ลครพล 5808021956198   การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
ทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ปริญญาเอก

103 บ. 103/2561 นายพิสิฐ โตพิสิฐ 5903091810022   การจัดการนวัตกรรมเพือ่ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
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ล าดบั เลขทีส่ัญญา ชื่อ- นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะ ระดบั

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับอนุมตัทิุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

104 บ. 104/2561 นางสาวพิมพ์มาศ กาละวงศ์ 5901021810021   วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
105 บ. 105/2561 นายฐิติพงศ์ ธรรมวิสุทธิ์ 5907031810038   การส่ือสารข้อมูลและเครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท
106 บ. 106/2561 นายก่อเกียรติ เหล่ากอ 5901021810048   วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท

107 บ. 107/2561 นายสมพร แก้วแสง 5904033820038   ฟิสิกส์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท

108 บ. 108/2561 นายอภิสิทธิ์ กล้ากลางชน 5904022820023   คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท

109 บ. 109/2561 นางสาววิศัลยา พรพระคุณ 5804021960027   คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
110 บ. 110/2561 นายอุกฤษ์ฐิวัฒน์ พิมพ์พา 5802041810053   เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
111 บ. 111/2561 นายชาญณรงค์ ยามช่วง 5901021810056   วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
112 บ. 112/2561 นายศิริพัฒน์ มณีแก้ว 5802032910016   วิศวกรรมโยธาและการศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
113 บ. 113/2561 นางสาวสรินทร์รัตน์ สระบัว 5502051910096   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
114 บ. 114/2561 นางสาวพิชญา ชื่นชม 5804044810030   เทคโนโลยีอุตสาหกรรมชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
115 บ. 115/2561 นางสาวฐิติมา ศรีอนันต์ 5406011810024   การจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรม
ปริญญาโท

116 บ. 116/2561 นางพุทธกุน เอกบันลัง 5902061856074   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
117 บ. 117/2561 นายบุญตอง ชัยยะวง 5902061856031   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
118 บ. 118/2561 นายอ็อด ทัมมะวง 5902061856023   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
119 บ. 119/2561 นางสาวสมพาวัน ค าสาง 5902061856091   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
120 บ. 120/2561 นางสาวอนุสิน บุญชูฮัก 5902061856015   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
121 บ. 121/2561 นายสายพืน หลวงพน 5902061856082   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
122 บ. 122/2561 นายดัว ลี 5902061856040   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
123 บ. 123/2561 นายแว็กกี่ หวังเย่ง 5902061856104   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
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ล าดบั เลขทีส่ัญญา ชื่อ- นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะ ระดบั

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับอนุมตัทิุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

124 บ. 124/2561 นายค ามอน เทีย่งจันทะลา 5902061856058   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
125 บ. 125/2561 นางสาวนงคาน พัดทะนา 5902061856066   บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
126 บ. 126/2561 นางสาวบุญฑริก มหาราช 5904071820015   เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
127 บ. 127/2561 นางสาวไอณัฐดา ศรีส าเภา 5904042810058   เทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
128 บ. 128/2561 นายนิธิเดช คูหาทองสัมฤทธิ์ 5901091910041   วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
129 บ. 129/2561 นางสาวศุภรางค์ เรืองวานิช 5902052956045   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

130 บ. 130/2561 นายศุภณัฐ บัวทอง 5801091810161   วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
131 บ. 131/2561 นางสาววรรณพร ชูจิตารมย์ 5902052956037   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

132 บ. 132/2561 นางสาวจุฑาภรณ์ เมธีวรรณกุล 5904011810021   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
133 บ. 133/2561 นายวรพงษ์ น่วมอินทร์ 5902052956100   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

134 บ. 134/2561 นางสาวกนกรัตน์ จิรสัจจานุกูล 5902052956011   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่
การศึกษา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

135 บ. 135/2561 นางสาวหยาดพิรุณ ศุภรากรสกุล 5904051910051   สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
136 บ. 136/2561 นางสาวกรรณิการ์ อ้นอยู่ 5904011920013   เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
137 บ. 137/2561 นางสาวพัชรี มณีรัตน์ 5904051910027   สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
138 บ. 138/2561 นายนพดล ยศบุญเรือง 5904051910043   สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
139 บ. 139/2561 นายอุดมศักด์ิ แก้วมรกต 5802025910022   วิศวกรรมไฟฟ้า ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
140 บ. 140/2561 นายวรวุฒิ บุญช่วย 5904021810016   คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
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ล าดบั เลขทีส่ัญญา ชื่อ- นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา คณะ ระดบั

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายชื่อนักศึกษาทีไ่ดร้ับอนุมตัทิุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือท าวิทยานิพนธ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

141 บ. 141/2561 นายธีธัช กฤตวงศ์วิมาน 5801091810218   วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
142 บ. 142/2561 นางสาวกรองทอง สุภาพพรชัย 5904021820020   คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาโท
143 บ. 143/2561 นางวารุณี กรุดพันธ์ 5801011910067   วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก
144 บ. 144/2561 นายเอกพงศ์ แสงศรี 5802051811010   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาโท
145 บ. 145/2561 นายภาสกร ศรีสุวรรณ 5802051956026   เทคโนโลยีเทคนิคศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
146 บ. 146/2561 นายศิวกร มุขประเสริฐ 5603017810084   เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปริญญาโท
147 บ. 147/2561 นายเมธัส สวัสด์ิรักษ์กุล 5801091810129   วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท
148 บ. 148/2561 นางสาวพิมพ์พัชร พรสวรรค์ 5802052910062   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก

149 บ. 149/2561 นางสาวกัญจนี ศรีโสภา 5908031910041   จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ปริญญาเอก
150 บ. 150/2561 นางต่วนนูรีซันน์ สุริยะ 5802052956089   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่

การศึกษา
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ปริญญาเอก
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