
 
ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง   กําหนดการสอบสัมภาษณ์โครงคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี  

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือเข้าศึกาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี 
โครงการปกติ และโครงการสมทบพเิศษ 

 ------------------------- 
  ด้วยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ        
ขอประกาศกําหนดการสอบสัมภาษณ์ โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาสสําหรับผู้ เรียนดี ระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  เพ่ือเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 4 ปี   โครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ประจําปีการศึกษา 2563  ตาม
รายช่ือท้ายประกาศ  ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 

1.  ให้ผู้มีรายช่ือสอบผ่านข้อเขียนเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Call โดย 
ใช้โปรแกรม LINE  ซึ่งนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวก่อนการสอบสัมภาษณ์ ดังน้ี 

 1.1  สแกนคิวอาร์โค้ด เพ่ือเข้ากลุ่มสอบสัมภาษณ์ตามสาขาที่ได้รับการคัดเลือก 
1.2  เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน LINE เป็นรูปถ่ายของตนเอง (รูปสุภาพ) เปลี่ยนช่ือ LINE เป็นช่ือและ
นามสกุลจริงด้วยภาษาไทย 
1.3  ให้นักศึกษาตอบรับการขอเพิ่มเพื่อนจากกรรมการสอบสัมภาษณ์ในช่วงเวลาที่กําหนด 

 1.4  ให้นักศึกษาโหลดเอกสาร ดังต่อไปน้ีใส่ไว้ในโน้ต LINE 
      -  แบบฟอร์มสอบสัมภาษณ์โดยกรอกข้อมูลให้สมบรณู์ (เอกสารแนบหมายเลข 2)  
      -  หลักฐานการศึกษา  

-  ใบรับรองแพทย์ผลการตรวจสุขภาพ (ต้องเป็นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล 
หรือคลินิก) โดยแพทย์ต้องสรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย์มีรายการที่ต้องตรวจดังน้ี 
 -  ผลตรวจสุขภาพทั่วไป ที่รับรองว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรค   
          ที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

        -  ผลตรวจเอ็กซเรย์ปอด (ไมต้่องนําฟิล์มเอ็กซเรย์มาแสดง นําแต่ผลมา)  
     -  ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน) และใสไ่ว้ในโน้ต LINE กลุ่ม 
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2. สอบสมัภาษณ์วันศุกรท์ี่  1  พฤษภาคม  2563 ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00 น.  ให้นักศึกษา
เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ทาง Video Call ดังน้ี 
 2.1  ใส่ชุดนักศึกษาในการสอบสัมภาษณ์ 
 2.2  เตรียมบัตรประชาชนแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์  
 

กรณีผู้ที่ได้รบัการคัดเลือก  ไม่ดําเนนิการสอบสัมภาษณ์ตามรายละเอียดที่กําหนดถือว่า 
สละสิทธิจ์ะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ อีกไม่ได้ 
 
        3. วันพฤหสับดีที่  7  พฤษภาคม  2563  ประกาศผลการสอบคัดเลือก  
 
          4. วันจันทร์ที่  11  ถึงวันจันทร์ที่  18 พฤษภาคม 2563  รายงานตัวผ่านทางระบบออนไลน์ 
 
       *** ถ้านักศึกษาไม่มาดําเนินการตามข้อ 4   จะถือว่าสละสิทธิ ์ จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ  ไม่ได้  
(มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินทีช่ําระไปแล้ว  ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิน้)  
 
 5. วันจันทร์ที่  11  ถึงวันจันทร์ที่  18 พฤษภาคม 2563  ชําระเงินค่าลงทะเบียนเรียน 
 
 6.  วันอังคารที่  26  พฤษภาคม  2563 

   เวลา  08.30  น.    -   ปฐมนิเทศ  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ช้ัน 8 อาคาร 62 
                  เวลา  13.00  น.    -   พบอาจารย์ทีป่รึกษาตามห้องที่กําหนด 
   
              7.  วันพฤหสับดีที่  4  มิถุนายน  2563  (โครงการปกติ) 
                 เวลา  08.30 น.    -  อบรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ช้ัน 8 อาคาร 62 
                 เวลา  13.00 น.    –  รับชุดฝึกงาน ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ช้ัน 8 อาคาร 62 
      วันศุกร์ที่  5  มิถุนายน  2563  (โครงการสมทบ) 
                 เวลา  08.30 น.      -  อบรมจริยธรรม ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ช้ัน 8 อาคาร 62 
                 เวลา 13.00 น.   -   รับชุดฝึกงาน ณ ห้องประชุมเพชราวุธ ช้ัน 8 อาคาร 62 
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            8. วันอังคารที ่ 2  มิถุนายน  2563 
                เวลา 09.00 น.       –   รายงานตัวเพ่ือขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม ่ 
           ณ ห้องประชุมประดู่แดง ช้ัน 2 อาคารอเนกประสงค์ 
 
            9. วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  2563    เปิดภาคการศึกษาที่  1/2563 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่  23  เมษายน  2563 
 
 
 
             (รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร  ส่งพิริยะกิจ) 
                      คณบดีวิทยาลยัเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ 
https://cit.kmutnb.ac.th/main/vdocall_std 



ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย Nattawut Moolchai 03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ PoET
2 นาย ปรัชญา เปรมจิตต์ 03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ PoET
3 นางสาว รัฐวรรณ วรรณวงษ์ 03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ PoET
4 นาย ธีรภัทร์ เป็นมงคล 03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ PoET
5 นาย บวรศักด์ิ เสียมภพพิริยะ 03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ PoET
6 นาย ปิยะวุฒิ วงศ์ไพเสริฐ 03107 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ PoET

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย คุณากร คําวิไล 03110 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเคร่ืองเรือน InET (F)
1 นาย ทนงศักด์ิ อรุณนัฏ 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)
2 นาย ธนาธิป หมัดส๊ะ 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)
3 นาย ศิวกร แซ่ลี้ 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)
4 นางสาว ปาลิตา วิเศียรศาสตร์ 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)
5 นาย กนกพล สร้อยทอง 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)
6 นาย พิทย์อนันต์ คําไล้ 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)
7 นาย เจษฎา พากระโทก 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)
8 นาย ยศกร ปานพรม 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)
9 นาย วรเมธ กุนาคํา 03113 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล แขนงวิชาออกแบบผลติภัณฑ์เคร่ืองกล MDET(D)

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นางสาว ณัชชา ยังวิวัฒน์กุล 03116 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดและระบบอัตโนมัติ EnET (I)
2 นางสาว ศศิภา จันสุตะ 03116 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดและระบบอัตโนมัติ EnET (I)
3 นาย ปารเมศ จริงจิตร 03116 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดและระบบอัตโนมัติ EnET (I)
4 นางสาว ศศิวิมล การะเกต 03116 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดและระบบอัตโนมัติ EnET (I)
5 นาย ธดล วีระยุทธศิลป์ 03116 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดและระบบอัตโนมัติ EnET (I)
6 นาย วรัญญู ผลาหาญ 03116 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเคร่ืองมือวัดและระบบอัตโนมัติ EnET (I)

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย จิรวัฒณ์ กนกกาญจนะ 03117 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ EnET (B)

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย สุพจน์ อัศวรุ่งเรืองชัย 03201 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเคร่ืองมือ (สมทบพิเศษ) TDET-RS
1 นาย ธีรภัทร รูปวิเชตร์ 03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  (สมทบพิเศษ) AmET-RS
2 นาย วรดน สมพงษ์ 03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  (สมทบพิเศษ) AmET-RS
3 นาย วรายุทธ รัมณีย์ 03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  (สมทบพิเศษ) AmET-RS
4 นาย ฐาปวีส์ สุขใส 03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  (สมทบพิเศษ) AmET-RS
5 นาย สหัสวรรษ วัยวัตถา 03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  (สมทบพิเศษ) AmET-RS
6 นาย เพชรายุธ ณรงค์รัตน์ 03204 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  (สมทบพิเศษ) AmET-RS

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย พงศธร บุญเจริญกิจกุล 03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) RAET-RS
2 นาย จารุพงศ์ รัตนวราหะ 03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) RAET-RS
3 นาย นันทวัฒน์ ธรรมทิ 03205 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ (สมทบพิเศษ) RAET-RS

ช่ือสาขาวิชา

ช่ือสาขาวิชา

ช่ือสาขาวิชา

ช่ือสาขาวิชา

ช่ือสาขาวิชา

ช่ือสาขาวิชา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการคัดเลือกตรงเพ่ือกระจายโอกาสสําหรับผู้เรียนดี
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพ่ือเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี

ประจําปีการศึกษา 2563



ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย ณัชพล กระแสโสม 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS
2 นาย ธนวัท ศักด์ิสิทธ์ิ 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS
3 นาย ธีรพล ลิ่มกองลาภ 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS
4 นาย อรรถวัฒน์ เกษสุวรรณ์ 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS
5 นาย ฐกฤต อ้วงอารีย์ 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS
6 นาย เตชิต สําราญจิตต์ 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS
7 นาย ศรัณ ปานพรม 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS
8 นางสาว จิราพร สีลาธุลี 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS
9 นาย อนุชิต สีสาวเเห 03206 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (สมทบพิเศษ) MtET-RS

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย pairin tahom 03209 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) EnET (T)-RS
2 นาย ภูเบศ พรอมรชัย 03209 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) EnET (T)-RS
3 นาย ภัทรดนัย สงโสม 03209 เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (สมทบพิเศษ) EnET (T)-RS

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นางสาว ศศิธร เครือประสิทธ์ิ 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
2 นาย สุทธิพงษ์ มีลาภ 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
3 นาย ภพภิภัค บริคุธ 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
4 นาย สุพล หอหิรัญญ์ 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
5 นางสาว ธัญญาพร บุญประกอบ 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
6 นาย กฤตเมธ คล้ายคาวิน 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
7 นางสาว ญาดา เพ็งประโคน 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
8 นาย อริญชัย ทรงเที่ยง 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
9 นาย กรพัชร์ แสนสุข 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
10 นาย ณฐพล พูดเพราะ 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS
11 นางสาว พิชญาภา จันต๊ะยอด 03211 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (สมทบพิเศษ) CvET-RS

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นางสาว ทัญญารัฐ แสงสุทธิ 03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนทศ  (สมทบพิเศษ) IPTM-RS
2 นาย ปุณกันต์ สุทธิชุม 03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนทศ  (สมทบพิเศษ) IPTM-RS
3 นางสาว ช่อราตรี เนตรพินิจ 03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนทศ  (สมทบพิเศษ) IPTM-RS
4 นางสาว รุ่งไพลิน หลินศรี 03212 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนทศ  (สมทบพิเศษ) IPTM-RS

ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย พชรพล หาญจารุภัทร 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
2 นาย ศุภณัฐ ม่ันคง 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
3 นาย ธนภัทร สมหวัง 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
4 นาย ภูมิเทพ มูลทา 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
5 นาย ภูวริศร์ สีแก้ว 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
6 นางสาว อภิสฎา ดําเสน 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
7 นาย ไตรทศ โกกิม 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
8 นาย ศาสตรา จันทร์วิเศษ 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
9 นาย ชิตพล ชิตกร 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
10 นาย พัชรพล บางลอย 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
11 นาย ไทวกฤต ใจกล้า 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
12 นาย ชิษณุพงษ์ สีดาพรม 03218 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบํารุงอากาศยาน (สมทบพิเศษ) ACET-RS
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ลําดับที่ คํานําหน้าช่ือ ช่ือไทย นามสกุลไทย รหัสสาขาที่เลือกอันดับ1
1 นาย ณัฐพงษ์ นารีผล 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

2 นาย ธนาวุฒิ ถนอมใจ 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

3 นาย ฐิติฌาน ฉายาวงศ์ 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

4 นาย ธนกร เลาหวิริยานนท์ 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

5 นาย ธวัชชัย ทับพุ่ม 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

6 นาย นิรันดร์ ทองพุก 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

7 นาย ภูวดล สิงหฬ 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

8 นาย รัฐฐการ ย้ิมโสด 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

9 นาย ชาครินทรํ เฉลิมสุข 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS

10 นาย ลวิตร เนตรหิน 03219 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคม (สมทบพิเศษ) PnET(CT)-RS
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