
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เร่ือง  ผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่น 

ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ปีการศึกษา ๒๕63 
ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ป ี

--------------------------------------------------------- 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกการรับนักศึกษา
โดยวิธีพิเศษ  ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์)  
ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี ตามรายชื่อท้ายประกาศมหาวิทยาลัย และขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อปฏิบัติดังนี้ 

  1. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้จะถูกส่งรายชื่อไปยัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อน าไปตัดสิทธิ์การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจ าปีการศึกษา 2563 

 ส ำหรับผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกวุฒิ ปวช. ให้ปฏิบัติดังนี้ 
   1.1 ให้นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้เข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน

ค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษาตามระเบียบมหาวิทยาลัยทางเว็บไซต์ http://newstudent.kmutnb.ac.th 
/Student/StudentLogin.aspx และน าไปช าระเงินที่ธนาคาร  ระหว่ำงวันที่ 28 มกรำคม - 4 กุมภำพันธ์ 2563  ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดิม ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป 
  1.2 วันที่  8 เมษำยน 2563 ให้ดูก าหนดการอ่ืนๆ ที่ คณะ/วิทยาลัย จะประกาศให้ทราบ อาทิ  
วันปฐมนิเทศ วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ค่าชุดฝึกงาน ค่าชุดนักศึกษา ค่าเครื่องมือในการฝึก และ 
ค่าถ่ายรูป เครื่องแบบนักศึกษา ที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th  

 ส ำหรบัผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกวุฒิ ม.6 ยังไม่ถือวา่เปน็ผู้มสีิทธิ์เขา้ศึกษาในมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
พระนครเหนือจนกว่าจะได้ด าเนินยนืยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบเคลียริ่งเฮา้ส์ (Clearing House) โดยมหาวิทยาลัย
จะส่งรายชื่อผู้ทีผ่่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อไปยังสมาคมทีป่ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ให้ปฏิบัติดังนี้  
 1.1 ลงทะเบียนใชง้านระบบ TCAS 63 ของ ทปอ. เพื่อยนืยนัตวัตนและใช้ในการยนืยนัสทิธิ์เขา้มหาวทิยาลยั 
ที่เว็บไซต ์https://student.mytcas.com/th  
  1.2 เข้าระบบส าหรับยนืยันสิทธิ์การเข้าศึกษา ระหว่ำงวันที่ 30 - 31 มกรำคม 2563 ที่เว็บไซต์ 
https://student.mytcas.com/th   
  **หำกไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่ก ำหนดหรือไม่ด ำเนินกำรใดๆ จะถือว่ำสละสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำต่อ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้** 
  1.3 ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2. สามารถตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์ 
เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2563  
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 1.4. ให้นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว เข้าระบบช าระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ พิมพ์ใบแจ้งช าระเงิน
ค่ าธรรมเนี ยมและค่ าบ ารุ งการศึ กษาตามระเบี ยบมหาวิทยาลั ยทางเว็บไซต์  http://newstudent.kmutnb.ac.th 
/Student/StudentLogin.aspx และน าไปช าระเงินที่ ธนาคาร ระหว่ำงวันที่  10 - 17  กุมภำพันธ์  2563 ทั้ งนี้
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงการศึกษา  เว้นแต่กรณีผู้ผ่านการคัดเลือกไม่ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบันเดิม  ซึ่งท าให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคืนเงินที่ช าระไว้เป็นกรณีไป    
  1.5 นักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้ว จะถูก
ส่งรายชื่อไปยัง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อน าไปตัดสิทธิ์การสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โครงการรับตรงสอบข้อเขียน ประจ าปี
การศึกษา 2563 และสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จะด าเนินการน ารายชื่อไปตัดสิทธิ์  
ในการสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 ในรอบต่อไป 
  1.6 วันที่ 8 เมษำยน ๒๕63 ให้ดูก าหนดการอ่ืนๆ ที่คณะ/วิทยาลัย ประกาศให้ทราบ อาทิ วันปฐมนิเทศ  
วันพบอาจารย์ที่ปรึกษา และวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา ได้ที่คณะ/วิทยาลัย หรือที่ เว็บไซต์คณะ/วิทยาลัย หรือเว็บไซต์  
http://www.admission.kmutnb.ac.th 

 
       ถ้ำนักศึกษำไม่มำด ำเนินกำรใดๆ ตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  

     มหำวิทยำลัยจะถือว่ำนักศึกษำสละสทิธิ์กำรเข้ำศึกษำในมหำวิทยำลัย จะเรียกร้องสิทธิใดๆ ไมไ่ด้ 
 

 2. นักศึกษาที่สอบคัดเลือกได้และมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือจะต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และต้องส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชา  
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ถ้ำนักศึกษำ 
ที่สอบคัดเลือกได้ขำดคุณวุฒิและคุณสมบัติตำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนดจะถูกตัดสิทธิ์กำรเข้ำศึกษำทันที แม้จะ 
ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำของมหำวิทยำลัยแล้ว 

                                  ประกาศ  ณ  วันที่   20   ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 

                (รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต   สุขภารังษี) 
      รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
      ปฏิบัติการแทนอธิการบด ี

 
 
 
 

 
 
 



- 3 - 
 
บัญชีรำยช่ือแนบท้ำยประกำศมหำวิทยำลัย  
เรื่อง   ผลกำรสอบคัดเลือกกำรรับนักศึกษำโดยวิธีพิเศษ ส ำหรับผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนนวัตกรรม 
          หรือสิ่งประดิษฐ์ (หุ่นยนต์/นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) ปีกำรศึกษำ ๒๕63 ระดับปริญญำตรี 4 ปี/5 ปี 

 
 

คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม มจพ.กรุงเทพมหำนคร 
ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนหุ่นยนต์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายธันยธรณ์ ยอดเพ็ชร วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-E) 
2. นายธฤต เชื้อเอ่ียม วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-E) 

 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดกำรศึกษำที่ มจพ.กรุงเทพมหำนคร 
ระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี  (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนหุ่นยนต์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายศรัทธนิตย์ เขตกลาง วิศวกรรมการผลิต (PE) 
2. นายธนากร ศรพลธรรม วิศวกรรมการผลิต (PE) 
3. นายศุภณัฐ ศรีขิริยะกุล วิศวกรรมการผลิต (PE) 
4. นายภัทท ์ เกิดสมศรี วิศวกรรมการผลิต (PE) 
5. นายอชิรวิชญ์ บุญแต่ง วิศวกรรมการผลิต (PE) 
6. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ ค าพล วิศวกรรมการผลิต (PE)  
7. นายชัยวัฒน ์ นัยกุล วิศวกรรมการผลิต (PE) 
8. นายเบญจ์ นาคใหม่ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (E-RE) 
9. นายศุภวิชญ์ ธีระด ารงศักดิ์ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (E-RE) 

10. นายธนัญชัย รุ่งเรือง วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (E-RE) 
11. นายปาณัสม์ ทองทวีชัยกิจ วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (E-RE) 
12. นางสาวกวิสรา ศรีพัฒนตระกูล วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (E-RE) 
13. นายธนวัฒน ์ เรืองอริยฉัตร วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (E-RE) 
14. นายธนกร กุลศรี วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (E-RE) 
15. นายภาสกร มั่นคง วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 
16. นายณัฐภัทร บรรลังก์ วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 
17. นายทักษิณ เอียดเฉลิม วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 
18. นายศุภิชัย ศรีวิชัย วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE) 
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ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

19. นางสาวคณิษฐา สิงห์ทอง วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
20. นางสาวญาณิศา รัชตนันทวัชระ วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
21. นางสาวธนกัลยา ล าไย วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
22. นายพิสิฐ มูลสถาน วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
23. นางสาวนลิน ธิติธรรมมงคล วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
24. นางสาวอาราดา คหัฏฐา วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 

 
 

วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จัดกำรศึกษำที่ มจพ.กรุงเทพมหำนคร 
ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนหุ่นยนต์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายพศิน สังข์ทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET) 
2. นางสาวผกามาศ บุราคร เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET) 
3. นายมานะโชค มานะกิจสมบูรณ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) 
4. นางสาวพีรยา นวนเพ็ง เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ACET) 
5. นายอดิศร เปี่ยมวัฒนา เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ACET) 
6. นายจตุพร วงศ์ขวาหูม เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [PnET(PE)] 
7. นางสาวพีรพร โกศการิกา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [PnET(PE)] 

 
 

คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม  จัดกำรศึกษำที่ มจพ.ปรำจีนบุรี 
ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนหุ่นยนต์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายยศพล โสภาพ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
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คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม  จัดกำรศึกษำที่ มจพ.กรุงเทพมหำนคร 
ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) 

ล ำดับ
ที ่

ชือ่ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายอัตถานันต์ สันติไพบูลย์ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (TT-M) 
 
 

คณะวิศวกรรมศำสตร์ จัดกำรศึกษำที่ มจพ.กรุงเทพมหำนคร 
ระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4 ปี  (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายกฤษฎา วาจาเอื้อ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 
2. นายพีรวิชญ์ ซองขันปอน วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 
3. นางสาวเยาวพา พันธ์ภูมิ วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) 
4. นางสาวเปมาวดี จันต๊ะวงค์ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 
5. นายกิตติธรา ศรีสุรมณี วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 
6. นางสาวดารุณี ศิริมา วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 
7. นายนฤบดี พาชอบ วิศวกรรมโลจิสติกส์ (LE) 
8. นางสาวเนตรนภา ผลสันต์ วิศวกรรมการผลิต (PE) 
9. นายวัชระ ทวนทอง วิศวกรรมการผลิต (PE) 

10. นางสาวพรทิตา ยิ้มยินดี วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
11. นางสาวจุฬาลักษณ์ แตงเอ่ียม วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
12. นายชินกฤต ถนอมแจ่ม วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
13. นางสาวนิติพร นวสิมัยนาม วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
14. นายจิราเจตน์ แก้วด้วง วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
15. นายดิศพงษ์ วิจิตรปิยะกุล วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
16. นางสาวเบญจรัตน์ บุญเหล็ก วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
17. นายวัชรธร หมู่ทองค า วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
18. นางสาวพุทธชาติ เทียมทอง วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
19. นายสิทธิเดช นวลศรี วิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
20. นางสาวลลิตา นวโฆษิตกุล วิศวกรรมวัสดุ (MATE) 
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วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม จัดกำรศึกษำที่ มจพ.กรุงเทพมหำนคร 
ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายวีรภัทร โคนเดือน เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 
[MDET(D)] 

2. นายนพณัฐ บุญพยุง เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET) 
3. นายภัทรภณ จ าเนียรการ เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (MtET) 
4. นางสาวปาริชาต นาคเกิด เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (PoET) 
5. นายณครินทร์ สายศร เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TDET) 
6. นายสิรภพ ศรีสุรมณี เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (TDET) 
7. นายชายเทพ ยศชู เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) 
8. นายปกป้อง อาษา เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) 
9. นายณัฐชยธร รักษ์วงศ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (AmET) 

10. นายพงศ์ปณต ส่งแสงเติม เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ACET) 
11. นายอติกานต์ ทับชา เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ACET) 
12. นางสาวกานต์พิชชา กาญจนะเกตุ เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยาน (ACET) 
13. นายณัฐวุฒิ อินหอคอย เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [PnET(PE)] 
14. นางสาวรายาวดี รัศมีอักษรสกุล เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [PnET(PE)] 
15. นางสาวภาวิณี โสสีทา เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [PnET(PE)] 
16. นางสาวณิชกานต์ ญาณจรูญ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

   - แขนงวิชาโทรคมนาคม [EnET(T)] 
17. นายจักรภัทร ค านารักษ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

   - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์  [EnET(C)] 
18. นายอภินันท์ อ าเบา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

   - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์  [EnET(C)] 
19. นายณฐโชค เอกธีรธรรม เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

   - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์  [EnET(C)] 
20. นายวัชระ ศรีวิชัย เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

   - แขนงวิชาคอมพิวเตอร์  [EnET(C)] 
21. นายธนกฤต จาดทอง เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์  

   - แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ  [EnET(I)] 
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คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ  จัดกำรศึกษำที่ มจพ.กรุงเทพมหำนคร 
ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายศุภวิชญ์ สมเกลี้ยง ออกแบบภายใน (Int.D) 
 
 

คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์  จัดกำรศึกษำที่ มจพ.กรุงเทพมหำนคร 
ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นางสาวปณาลี เหลี่ยมวัฒนา เคมีอุตสาหกรรม (IC) 
 
 

คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม  จัดกำรศึกษำที่ มจพ.ปรำจีนบุรี 
ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายชณานิน ตลับเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
 

 
คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี  จัดกำรศึกษำที่ มจพ.ระยอง 

ระดับปริญญำตรี 4 ปี (ควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์) 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล สำขำวิชำที่ได้รับคัดเลือก 

1. นายเดโชชัย ใจปัญธิ เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (MAet) 
   - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  

 
 
 
 


