
ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย วงศวัฒน โขมณี 3.36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแกน WDT-R

2 นาย ธนกร อินทรวงศ 2.79 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ WDT-R

3 นาย กิตตินันท จําปาหอม 3.50 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ WDT-R

4 นาย ทักษิณ ใจไหม 3.07 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร WDT-R

5 นาย พีรพล พรหมดี 3.24 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ WDT-R

6 นาย ฉัฏฑัณต ปจจุทรา 2.76 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแกน WDT-R

7 นาย ธันวา พื้นชมภู 3.28 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร WDT-R

8 นาย ศุภชัย ชัยขัน 2.92 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ WDT-R

9 นาย สืบศักดิ์ สะหัดอีตํา 3.27 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ WDT-R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย วรกานต แหวนทองคํา 3.21 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร WDT-T

2 นาย กิตติพศ สะพันธ 3.64 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร WDT-T

3 นาย รณกร วัฒนศิริ 3.75 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี WDT-T

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย วีรวัฒน ดาลัดกวิน 3.40 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ MDT-T

2 นาย สุทธิกานต พรสวัสดิ์ 3.69 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ MDT-T

3 นางสาว สุภาวดี นุตศิริ 4.00 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม MDT-T

4 นาย ศุภกิจ คลายเรียน 3.31 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ MDT-T

5 นาย ธนวินท ชูสําโรง 3.00 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ MDT-T

6 นาย สุภวัทน ผิวบาง 3.23 วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี MDT-T

7 นาย สุทัศน แอมกองแกว 2.89 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแกน MDT-T

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ภคนันท เสนห 3.68 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา TDT-T

2 นาย กฤษฎา บายเจริญ 3.73 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา TDT-T

3 นาย พงศธร สวัสดี 3.44 วิทยาลัยเทคนิคสตูล TDT-T

4 นาย กิตติพัทธ จันทรชูผล 3.27 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา TDT-T

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ฐิติศักดิ์ ครุฑราช 3.12 กองทัพบกอุปถัมภ ชางกล ขส.ทบ. AcT-T

2 นาย ภควัต ดวงสุวรรณ 3.64 ดอนบอสโก AcT-T

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นางสาว นันทณัฐ จันดา 3.57 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี EgT-R

2 นาย ดลวิช แชมชื่น 3.56 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) EgT-R

3 นาย ศุภกฤต รอนณรงค 3.23 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) EgT-R

ชื่อไทย - นามสกุล
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ระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2-3 ป) 

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีตอเนื่อง (2-3 ป) และระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป 

ประจําปการศึกษา  2565

สอบสัมภาษณเชิงวิชาการในวันศุกรที่  26  พฤศจิกายน  2564   เวลา  09.00 - 16.00  น. 

ชื่อไทย - นามสกุล



ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ธนดล ศรีขาว 3.38 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNT-R

2 นาย สุชาญวัชร ศรีบุญเกิด 3.39 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร PNT-R

3 นาย สหรัฐ แกวสําโรง 2.98 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร PNT-R

4 นาย อติชาติ เอี่ยมอ่ํา 3.09 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ PNT-R

5 นาย กันตพัฒน นวลสงค 3.85 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี PNT-R

6 นาย ธนชิต สมแปน 3.84 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช PNT-R

7 นาย ธนวัฒน โตะสัน 3.76 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช PNT-R

8 นาย ศุภวิชย สุขสโมสร 3.12 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี PNT-R

9 นาย ณัฐวุฒิ ออนประเสริฐ 3.09 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี PNT-R

10 นาย สุขุม อุริตตะวี 3.09 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNT-R

11 นาย ธนกฤต นกยูงทอง 3.66 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNT-R

12 นาย จักรนรินทร คิดโปรง 3.71 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช PNT-R

13 นาย พฤทธิ์ ทองกอน 3.66 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNT-R

14 นางสาว คณิศร แปลกสันเทียะ 3.81 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช PNT-R

15 นาย ณรงครัตน สุนทรประทุม 3.29 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี PNT-R

16 นาย เมธิชัย วรรณวัลย 3.28 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี PNT-R

17 นาย นรบดี ตรีเนตร 3.83 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNT-R

18 นาย ทินภัทร คลายเหล็ง 3.36 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี PNT-R

19 นางสาว วิกานดา เสนอใจ 3.33 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก PNT-R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย อภิเชษฐ มณีโชติ 3.64 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี PNT-T

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นางสาว ณัฏฐา นุมโพธิ์ 3.92 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี EIT-R

2 นาย ธนดล อุทธา 2.97 วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี EIT-R

3 นาย อนัส จิตติกานต 3.29 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ EIT-R

4 นาย กฤษณ บุตราช 3.77 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี EIT-R

5 นางสาว อภิชญา สังขทอง 2.76 วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท EIT-R

6 นาย ปยะวัฒน ศรีษะโคตร 3.33 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี EIT-R

7 นางสาว วรัญญา พันธุโพธิ์ 3.20 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี EIT-R

8 นาย ธีรภัทร อารักษประชาดี 3.21 วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี EIT-R

9 นางสาว กัญญารัตน ออนประชู 3.44 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ EIT-R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ศุภวิชญ ภิกษุณี 2.75 จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ETT-R

2 นาย กิตติธัช วิรัตินันท 3.22 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ETT-R

3 นาย กิตตินันท เขาแกง 3.68 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ETT-R

4 นาย อรรควัธน โตมีบุญ 3.27 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ETT-R

5 นาย ณัชพล มงคลธนกุล 3.70 จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ETT-R

6 นาย ทยาเศรษฐ จุติชัยชยานนท 3.31 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ ETT-R

7 นาย ธนากร พิพัฒนรุงเรือง 3.31 จิตรลดา (สายวิชาชีพ) ETT-R

8 นาย สิทธิชัย อินคํา 3.18 อุตรดิตถเทคโนโลยี ETT-R

ชื่อไทย - นามสกุล
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ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย อุกฤษฎ ชัยชนะ 3.37 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ECT-R

2 นาย จักรินทร ปญญาดี 3.77 พงษสวัสดิ์พณิชยการ ECT-R

3 นาย สรณะ นกสวาง 3.44 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ECT-R

4 นางสาว เมษา โคธิเสน 3.07 เทคนิคพณิชยการลพบุรี ECT-R

5 นาย บุรินทร จรวารี 3.47 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ECT-R

6 นาย เจษฎา จันทรมณี 3.50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแกน ECT-R

7 นาย ภูธดล ภุมรินทร 3.52 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ECT-R

8 นาย ฐาปนันท กุหลาบ 4.00 อรรถวิทยพณิชยการ ECT-R

9 นาย บุญญฤทธิ์ เทียนแจม 3.56 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ECT-R

10 นาย ศุภวิชญ ศรีวิบูลยรัตนา 3.28 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ECT-R

11 นาย ปฤณ มังคลิกุล 3.55 พงษสวัสดิ์พณิชยการ ECT-R

12 นาย มงคล นระเอี่ยม 3.79 พงษสวัสดิ์พณิชยการ ECT-R

13 นาย แทนไทย รอดพันธุ 2.81 พงษสวัสดิ์พณิชยการ ECT-R

14 นาย นรินทรญภัทร พิมพประพันธ 3.30 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช ECT-R

15 นาย พิชุตม เมืองวงค 3.62 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ECT-R

16 นาย สัญญา แตงสุก 3.85 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ECT-R

17 นาย ศักดิ์ศิธร ยิ้มศิริ 3.50 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ ECT-R

18 นาย พีรพัฒน ตั้งปญญาไว 3.92 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ECT-R

19 นาย สถาพร บุญยี่เสง 3.55 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร ECT-R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ธีรภัทร จรูญรักษ 3.25 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี MtT-R

2 นาย สหรัถ ขันจาง 2.92 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี MtT-R

3 นาย ชัชวาล บินกอรี 3.90 วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี MtT-R

4 นาย ธนลักษณ ทิมหลํา 3.49 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี MtT-R

5 นาย ชาญณรงค กล่ําเสือสงคราม 3.95 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) MtT-R

6 นาย ณัฐวุฒิ นันทะทอง 3.02 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช MtT-R

7 นาย เอกณัฏฐ แซตั๊น 3.85 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) MtT-R

8 นาย รัชชานนท สิทธิชัย 3.56 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MtT-R

9 นาย ชินดนัย กุลสิงห 3.61 จิตรลดา (สายวิชาชีพ) MtT-R

10 นาย ปรเมษฐ เสสล 3.54 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี MtT-R

11 นาย นันทิพัฒน พานิช 3.54 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี MtT-R

12 นาย ศุภชัย ศิริรักษ 3.25 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช MtT-R

13 นาย ปฏิภาณ ชามนตรี 3.34 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MtT-R

14 นาย พสธร ชูสุวรรณ 3.34 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช MtT-R

15 นางสาว ภาสินี พรมแสง 2.94 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี MtT-R

16 นาย นันทพงศ ตันติ์ทวิสุทธิ์ 3.42 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MtT-R

17 นาย ธนะดล คนเที่ยง 3.86 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี MtT-R

18 นางสาว ศรัณยา บัตรพิมาย 3.44 วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร MtT-R

19 นาย พันธกานต ประหยัดการ 3.85 วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี MtT-R

20 นาย ธิติ สาวทรัพย 3.81 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม MtT-R

21 นาย ดิศานุวัฒน งามเจริญ 2.93 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MtT-R

22 นาย ชรินธร มวงแงว 3.23 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MtT-R

23 นาย วงศกร ตัวตน 3.14 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช MtT-R

24 นาย กฤตพงศ สีลูกหวา 3.75 จิตรลดา (สายวิชาชีพ) MtT-R

25 นาย ขนิษฐเดช หลอมหัทธนะกุล 3.78 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม MtT-R

ชื่อไทย - นามสกุล

ชื่อไทย - นามสกุล



ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย อิสระ มวงเพชร 3.43 วิทยาลัยเทคนิคทาหลวงซิเมนตไทยอนุสรณ TDET-2R

2 นาย ประดินันท ลังกา 3.75 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร TDET-2R

3 นางสาว เสาวลักษณ ควรดี 3.94 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร TDET-2R

4 นาย นที กวางประเสริฐ 3.57 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตภาคขอนแกน TDET-2R

5 นางสาว ฉัตรชยา จิติวงศ 3.25 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม TDET-2R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย กานตภวัต อุดมศิลป 3.53 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี MDET(M)-2R

2 นาย วรชัย คําปตะ 3.15 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ MDET(M)-2R

3 นาย ภูวนาถ ดิษฐอําไพ 3.53 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช MDET(M)-2R

4 นาย ชาตรี ตั้งใจ 2.94 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ MDET(M)-2R

5 นาย อภิพัฒน พันลึกเดช 3.36 จิตรลดา (สายวิชาชีพ) MDET(M)-2R

6 นาย จินตการ แฉงเจริญ 3.65 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา MDET(M)-2R

7 นาย สหรัฐ คุมเนตร 3.52 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี MDET(M)-2R

8 นาย ฐิติกร พงศเพชรดา 3.13 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี MDET(M)-2R

9 นาย ภพธร พันธเขียว 3.04 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MDET(M)-2R

10 นาย โกมล รัตนคํา 3.85 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช MDET(M)-2R

11 นาย ศิริพงศ พงศพัฒนพาณิชย 3.26 วิทยาลัยเทคนิคตรัง MDET(M)-2R

12 นางสาว นิศาชล แกวปทุม 3.34 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MDET(M)-2R

13 นาย สุขวิทย วิรุลศรี 3.12 วิทยาลัยเทคนิคตรัง MDET(M)-2R

14 นาย วรพล มนจู 3.17 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MDET(M)-2R

15 นาย ชวนากร อุนรอด 3.75 วิทยาลัยเทคนิคสิงหบุรี MDET(M)-2R

16 นาย กาญ - 3.43 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี MDET(M)-2R

17 นาย ภานุพงศ เยาตัก 3.46 วิทยาลัยเทคนิคตรัง MDET(M)-2R

18 นาย วาริช นุชนุสิทธิ์ 3.74 วิทยาลัยเทคนิคตรัง MDET(M)-2R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ณัฐธัญ สุขวรรณ 2.99 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MDET(D)-2R

2 นาย นราธิป ธรรมโรเวช 3.01 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MDET(D)-2R

3 นาย กีรติ วิไลกิจ 3.21 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี MDET(D)-2R

4 นาย กองเกียรติ กระตายทอง 3.47 วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร MDET(D)-2R

5 นางสาว กานตธิดา ธนะกุล 3.55 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง MDET(D)-2R

6 นาย ศิวกร สิทธิประเสริฐ 3.41 วิทยาลัยสารพัดชางระยอง MDET(D)-2R

7 นางสาว ธราธิป ปนมณี 3.91 วิทยาลัยเทคนิคสตูล MDET(D)-2R

8 นาย ธนวิชญ จิตรบรรจง 3.13 กองทัพบกอุปถัมภ ชางกล ขส.ทบ. MDET(D)-2R

9 นาย สิรวิชญ พิมพสุวรรณ 3.75 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม MDET(D)-2R

10 นางสาว บุษยมาส ทิพยพิมล 3.14 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MDET(D)-2R

11 นาย ศักดิพันธ ทองเหลื่อม 3.16 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ MDET(D)-2R

12 นาย นันทวัฒน รังสิกุล 3.67 วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง MDET(D)-2R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ธนิน ภูสุวรรณ 3.90 วิทยาลัยเทคนิคตาก (เดิมวิทยาลัยสารพัดชางตาก) RAET-2R

2 นาย กิติชัย ตายไธสง 3.53 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ RAET-2R

3 นาย พชร ปญจบุศย 3.24 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ RAET-2R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ธนกฤต แสงศรีจันทรรัตน 3.90 วิทยาลัยเทคนิคสระแกว RAET-2T

ระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป

ชื่อไทย - นามสกุล

ชื่อไทย - นามสกุล

ชื่อไทย - นามสกุล

ชื่อไทย - นามสกุล

ชื่อไทย - นามสกุล



ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย ปรมี เงินอยู 2.95 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) AmET-2R

2 นาย ธงชัย สุมลฑา 3.61 วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี AmET-2R

3 นาย ภูวดล นุนสังข 3.25 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม AmET-2R

4 นาย สิทธิศักดิ์ ทาหิน 3.21 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ AmET-2R

5 นาย เทิดสกุล ขันชาง 3.25 เทคนิคพระรามหก AmET-2R

6 นาย เกื้อกูล ธุวดาราตระกูล 3.37 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี AmET-2R

7 นาย พีรศักดิ์ ควรหัตถ 3.90 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) AmET-2R

8 นาย ธนกร ศรีภูผา 2.89 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก AmET-2R

9 นาย ศุภณัฐชัย เปาเข็ม 3.36 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ AmET-2R

10 นาย ณัฐวัฒน ชังชั่ว 3.81 วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค AmET-2R

11 นาย ชานนท สุริยะชัย 3.31 วิทยาลัยการอาชีพแมสอด AmET-2R

12 นางสาว วรินทร อินทวัฒน 2.94 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี AmET-2R

13 นาย ญาณวุฒิ ยินดี 3.52 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี AmET-2R

14 นาย อภิรักษ ซินหลิว 3.65 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ AmET-2R

15 นาย ศิราเมษฐ ฤกษรัศมีภิญโญ 3.67 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) AmET-2R

16 นาย สิรวิชญ สวนงาม 3.80 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) AmET-2R

17 นาย กฤษฎา เกตุแจ 3.33 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ AmET-2R

18 นาย นครินทร เง็กลี้ 3.25 วิทยาลัยเทคนิคตราด AmET-2R

19 นาย อภิรักษ เลื่อมใส 3.28 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ AmET-2R

20 นาย คมสัน ศรีจิ๋ว 3.46 วิทยาลัยเทคโนโลยีพระรามหก AmET-2R

21 นาย วราเมธ แจมเจริญ 3.46 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี AmET-2R

22 นาย นฤเบศร เขื่อนเพชร 3.67 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย AmET-2R

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

1 นาย กิตติพิชญ ลาดปาละ 3.99 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง PNET(PE)-2R

2 นางสาว วทันยา รุงสวาง 3.63 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

3 นาย ยงยุทธ เกาสังข 3.50 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

4 นาย ฤทธิไกร ไชยอุปละ 3.08 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง PNET(PE)-2R

5 นาย ปรียะพงษ แจมจํารัส 3.43 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

6 นาย ธณศักญ ชีวกุล 3.53 วิทยาลัยเทคนิคปตตานี PNET(PE)-2R

7 นาย ธนวัฒน ดวงชื่น 3.72 ฐานเทคโนโลยี PNET(PE)-2R

8 นาย ปญจพล สะอาดเอี่ยม 3.39 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNET(PE)-2R

9 นางสาว จิรัชยา จําปา 4.00 อุตรดิตถเทคโนโลยี PNET(PE)-2R

10 นาย พชรพล บุญมา 3.08 ฐานเทคโนโลยี PNET(PE)-2R

11 นาย ศาสนะ อินทชัย 3.86 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี PNET(PE)-2R

12 นาย อดิศร ปลูกสุข 3.59 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง PNET(PE)-2R

13 นาย เดโชพล จันทรเหลือง 3.33 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี PNET(PE)-2R

14 นาย เกียรติศักดิ์ ฐานวิเศษ 3.54 เทคโนโลยีชลบุรี PNET(PE)-2R

15 นาย ดนุภพ งามยิ่งยวด 3.35 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

16 นางสาว ณัฐกมล ประดุมสุข 3.16 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก PNET(PE)-2R

17 นาย กองภพ ทรัพยมี 3.66 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี PNET(PE)-2R

18 นาย กิตติพงษ ยิ่งแยม 3.13 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

19 นาย ณัฐวีร วงคอนันต 3.59 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง PNET(PE)-2R

20 นาย เมธัส สายรวมญาติ 3.75 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม PNET(PE)-2R

21 นาย เมธิชัย วรรณวัลย 3.28 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี PNET(PE)-2R

22 นาย ศราวุฒิ วงศมณี 3.10 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

23 นาย ทักษดนัย นาเมือง 3.91 วิทยาลัยเทคนิคชุมพร PNET(PE)-2R

24 นาย มณฑล สรอยทอง 3.38 วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา PNET(PE)-2R

25 นาง ธนิสร เปลงสันเทียะ 2.79 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNET(PE)-2R

26 นาย มงคลชัย วงศภักดี 3.80 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNET(PE)-2R

27 นาย เอกชัย มงคลชัย 3.77 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี PNET(PE)-2R

28 นางสาว อินทิรา คําพิมพ 3.85 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

29 นาย ศุภฤกษ บุญจีน 3.77 วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย PNET(PE)-2R

ชื่อไทย - นามสกุล

ชื่อไทย - นามสกุล



ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ เกรดเฉลี่ย ชื่อโรงเรียน สาขาที่เลือกอันดับ 1

30 นาย อัครพนธ ดํารงคภักดี 3.10 วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี PNET(PE)-2R

31 นาย ภูริญาณ จันทรนิภา 3.59 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ PNET(PE)-2R

32 นาย จักรพงษ ปราการนนท 3.59 วิทยาลัยเทคนิคตราด PNET(PE)-2R

33 นาย ปองคุณ รักเจริญ 3.68 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ PNET(PE)-2R

34 นาย ธนพนธ เเนวพนัส 3.47 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNET(PE)-2R

35 นาย จิรายุส เกตุอําไพ 3.58 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี PNET(PE)-2R

36 นาย ฐาปกรณ คติวิวัฒนวงศ 3.21 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNET(PE)-2R

37 นาย ณัฐวัฒน ดวงชื่น 3.85 ฐานเทคโนโลยี PNET(PE)-2R

38 นาย ศิวกร ปุญญรัตนศรีขจร 3.28 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

39 นาย ธนภัทร ราชโนนเขวา 3.43 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNET(PE)-2R

40 นาย ชญานนท เจี๊ยบนา 3.72 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

41 นาย พชร มาศมาลัย 3.25 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ PNET(PE)-2R

42 นาย ภูวเดช สุขราษฎร 3.76 วิทยาลัยเทคนิคสตูล PNET(PE)-2R

43 นางสาว ศศิธร เพงผล 3.69 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

44 นาย นิธิศ ยี่ยวน 2.86 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNET(PE)-2R

45 นาย อดิเทพ สุวรรณกาญจน 3.12 วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต PNET(PE)-2R

46 นาย ภาณุวิชญ ทอนโพธิ์แกว 3.88 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNET(PE)-2R

47 นาย วาฤทธิ์ ชางประดับ 3.68 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

48 นาย อริญชย จันทรประทีป 3.86 วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม PNET(PE)-2R

49 นาย นรภัทร หมัดศรี 3.61 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ PNET(PE)-2R

50 นาย ณัฐชานนท ศรีนิเทศ 3.64 วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี PNET(PE)-2R

51 นาย นิโรธ ชื่นชม 3.68 วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี PNET(PE)-2R

52 นาย ฐิติกร แกวอยู 3.81 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNET(PE)-2R

53 นางสาว วรลักษณ ศรีสุข 3.89 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ PNET(PE)-2R

54 นาย กิตติธัช วรรณารักษ 3.92 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง PNET(PE)-2R

55 นาย ณรงคฤทธิ์ กลิ่นลอย 3.62 อุตรดิตถเทคโนโลยี PNET(PE)-2R

56 นาย กองภพ สุวรรณ 3.44 วิทยาลัยการอาชีพหนองแค PNET(PE)-2R

57 นาย ธราธิป ตาบประดับ 3.04 ชางฝมือทหาร PNET(PE)-2R

58 นาย พีรวิชญ นามกรณ 3.57 อุตรดิตถเทคโนโลยี PNET(PE)-2R

59 นาย รัตนพงษ ติณรัตน 3.91 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNET(PE)-2R

60 นาย โยธา โสมภีร 3.60 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNET(PE)-2R

61 นาย พัสกร สารินทร 3.48 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง PNET(PE)-2R

62 นาย พีรพัฒน งามทอง 3.94 วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎรธานี PNET(PE)-2R

63 นาย ปวีร ดอนสี 4.00 วิทยาลัยเทคนิคลําปาง PNET(PE)-2R

64 นาย พชรพล วรรณชัย 3.90 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNET(PE)-2R

65 นาย นนทพัทธ ประทุมมา 3.32 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ PNET(PE)-2R

66 นาย กิตติทัศน แยมสุขสวัสดิ์ 3.77 เทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) PNET(PE)-2R

67 นาย สุพศิน ศิริพันธ 3.08 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ PNET(PE)-2R

ชื่อไทย - นามสกุล



 
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณโดยผานทาง Video Call 

(สำหรับนักศึกษา) 
 

1.  ใหผูมีรายชื่อสอบเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณผานทาง Video Call โดยใชโปรแกรม LINE   
ซึ่งนักศึกษาจะตองเตรียมตัวกอนการสอบสัมภาษณ ดังนี้  

1.1  กรอกขอมูลสวนตวั เพ่ือใชสำหรบัการสอบสัมภาษณ และแนบไฟลรปูภาพหลักฐานการศึกษา (ปพ.1)   
ใหเรียบรอย  ภายในวันอังคารท่ี  23  พฤศจิกายน  2564 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0LVYcMAGnVhv2rzzSYAqM8rzYWrnb8V97Dgiku
e9lcU7mSw/viewform?usp=sf_link 
1.2  สแกนคิวอารโคด เพ่ือเขากลุมสอบสัมภาษณตามสาขาที่ไดรับการคัดเลือก (ตามเอกสารแนบ หมายเลข 1) 
1.3  เปล่ียนรูปโปรไฟลใน LINE เปนรูปถายของตนเอง (รูปสุภาพ) เปล่ียนชื่อ LINE เปนชื่อและนามสกุลจริง 
ดวยภาษาไทย 

  1.4  ใหนักศึกษาตอบรับการขอเพ่ิมเพ่ือนจากกรรมการสอบสัมภาษณในชวงเวลาท่ีกำหนด 
   

2. วนัศุกรท่ี  26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ ใหนักศึกษาเตรียมตวัสอบสัมภาษณ 
ทาง Video Call ดังนี ้

 2.1  ใสชุดนกัศึกษาในการสอบสัมภาษณ 
 2.2  เตรียมบตัรประชาชนแสดงตอกรรมการสอบสัมภาษณ  

 
 
กรณีท่ีไมดำเนินการสอบสมัภาษณตามรายละเอยีดท่ีกำหนดถือวาสละสิทธิ์จะเรยีกรองสิทธิ์ใด ๆ อีกไมได 
 

************************************************************* 
  



 
คิวอารโคดสำหรับเขากลุมสอบสัมภาษณ 

ระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2-3 ป) และระดับปริญญาตรีเทียบโอน 3 ป 
(วันศุกรท่ี  26  พฤศจิกายน  2564  เวลา 09.00 น. เปนตนไป) 

********************************** 
 

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2-3 ป) 
 

        สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล  MDT-T) 
     ช่ือกรุปไลน  CIT_ MDT-T 
     กรรมการสอบสัมภาษณ  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร  สิทธิสกุลเจริญ   
  

   
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแมพิมพ TDT-T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ TDT-T 

     กรรมการสอบสัมภาษณ อาจารยณรงศักดิ์  นิธิประทีป  
  

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตช้ินสวนอากาศยาน AcT-T)  
ช่ือกรุปไลน CIT_ AcT-T 
กรรมการสอบสัมภาษณอาจารย ดร.สรศักดิ์  วงศมณ ี

 
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส (MtT-R)  
ช่ือกรุปไลน CIT_ MtT-R 
กรรมการสอบสัมภาษณอาจารย 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชานินทร  จูฉิม   

     ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรรถสิทธิ์  วงศเจริญ  
 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง (การผลิตยานยนต AMT-R , T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ AMT-R,T 
กรรมการสอบสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เนรมิต กระแสรลม 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องตนกำลัง (พลังงาน EgT-R , T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ EgT-R,T 
กรรมการสอบสัมภาษณ รองศาสตราจารย ดร.ปรีดา  จันทวงษ 

 
 

เอกสารแนบหมายเลข 1 



สาขาวิชาเทคโนโลยีการเช่ือม (WDT-R , T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_WDT-R,T  
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารยณรงคเดช  พัฒนไพบูลย 
อาจารยตอศักดิ์ อุทัยไขฟา    

    
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง (PNT-R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ PNT-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารยพัชรี ชูชาต ิ    

      อาจารย ดร.วิโชค  พรหมดวง 
        ผูชวยศาสตราจารยสถาพร  สิทธิวงค   
 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง (PNT-T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ PNT-T 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารยวิโรจน  องอาจ    
อาจารยเดชา  ปานประเสริฐ   

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (คอมพิวเตอร  ECT_R) 
 ช่ือกรุปไลน CIT_ ECT-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิสิทธิ  วิสุทธิเมธีกร  
อาจารย ดร.สมพร  เตียเจริญ   

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (เครื่องมือวัดและควบคุม EIT-R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ EIT-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
อาจารย ดร.นพพร  สุทธิวงศ   
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐศักดิ์  เตียวงศสมบัติ   

 
   
 

      สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส (โทรคมนาคม  ETT-R)    
ช่ือกรุปไลน CIT_ ETT-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กฤษฎา มามาตร  

  ผูชวยศาสตราจารยสมชาย  สาลีขาว  
 

  



หลักสูตรเทียบโอน 3 ป 
 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ TDET-2R 
ช่ือกรุปไลน CIT_TDET-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุเทน  คณะวาป  

     ผูชวยศาสตราจารยไพบูลย  สินพระยากุล  
 
  

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  
(แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล) MDET(M)-2R 
ช่ือกรุปไลน CIT_ MDET(M)-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรายุทธ เงินทอง  

  
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล  
(แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องจักรกล) MDET(D) 
 ช่ือกรุปไลน CIT_ MDET(D)-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลยา  อุบลทิพย 
อาจารยทศพร  อัศวรังษี  

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-2R) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ AmET-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
รองศาสตราจารย ดร.กิตติ  นิลผ้ึง 
อาจารยวาท่ีรอยตรี ดร.ชัยยศ  ดำรงกิจโกศล 

   
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็น 
และปรับอากาศ (RAET-2R ,T) 
ช่ือกรุปไลน CIT_ RAET-2R ,T 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วริษฐ  ธรรมศิริโรจน 

        อาจารยกรวิก  บัวคำ 
 

                   
 
 

 



สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง PnET-2R 
ช่ือกรุปไลน CIT_ PnET-2R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารยประภาภรณ  เพชรสม  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุศักดิ์  บิสลาม 
อาจารย ดร.โกศล  ชัยเจริญอุดมรุง 
อาจารยหัฎฐะ  สาวะจันทร 

                  
 

**************************************************************************** 


	ประกาศชื่อ

