
รหัส 03101 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย กฤษฎา ลุนหลา TDET-R

2 นาย ชาญพิชัย ธงชัย TDET-R

3 นาย ณรงคฤทธิ์ บุญเทิง TDET-R

4 นาย ณัฏฐดนัย เนตรนพรัตน TDET-R

5 นาย ณัฐวุฒิ ขําโอด TDET-R

6 นาย ธนกฤต ลิ้มพจนานนท TDET-R

7 นาย ธีรภัทร เจริญภักดี TDET-R

8 นาย นภัส พุมพวง TDET-R

9 นางสาว บุษยมาศ คุมตระกูล TDET-R

10 นาย ปณิธิ ฐิติกุลวานิช TDET-R

11 นาย ปดิพัทธิ์ กลิ่นสังข TDET-R

12 นาย พันธเลิศ ยอดเพชร TDET-R

13 นาย พันธวัช ภิรมศรี TDET-R

14 นาย เมธี วองสวัสด TDET-R

15 นางสาว รุงฑิฆัมพร ใจหาว TDET-R

16 นาย ศักดิธัช คงชวย TDET-R

17 นาย ปยะวัฒน ชุมเมืองเย็น TDET-R

18 นาย ณัฐชนน ดาปาน TDET-R

19 นาย กิตติธัช ทุงวชิรกุล TDET-R

20 นางสาว ภัคธีมา เหมะจันทร TDET-R

21 นาย วรัชญ ติราวรัมย TDET-R

ประกาศรายชื่อโควตาเรียนดี

เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีปริญญาตรี 4 ป

ประจําปการศึกษา  2565

สอบสัมภาษณเชิงวิชาการในวันศุกรที่  17  ธันวาคม  2564  เวลา  09.00 - 16.00  น. 



รหัส 03102 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย กวิน เเกวดํา WdET-R

2 นาย ณัฐวัฒน ชะโกฎ WdET-R

3 นาย ธีรภัทร แสงแกว WdET-R

4 นาย ปฐมวงศ เจียรนิติธร WdET-R

5 นาย ภธร ปภากิจรัตฐากร WdET-R

6 นาย ภัทรพล อุไรรัตน WdET-R

7 นาย ภูเบศ ธรรมกิรติ WdET-R

8 นางสาว วรรณพร ปนเพ็ง WdET-R

9 นาย พชรพล แจมจํารัส WdET-R

10 นาย เอลียาห ไชยสุธรรม WdET-R

11 นางสาว กรรณฑิมา สิมสะกะ WdET-R

12 นาย ธนทัต ทศกิจ WdET-R

13 นางสาว นนทิยา ธนพลปญญากุล WdET-R

14 นาย รวิท ตูชัยอมร WdET-R

15 นาย พงษพิสุทธิ์ เกตุพันธ WdET-R

16 นางสาว บัณฑิตา อาจเอื้อ WdET-R

17 นาย วิฑูรย สุภาเดช WdET-R

18 นางสาว สุกัลฑา คลายมาก WdET-R

19 นาย ศุภณัฐ เมฆวัฒนา WdET-R

20 นางสาว พิมพจุฑา ศศิพงศพรรณ WdET-R

21 นาย ปยชาติ กลีบกมล WdET-R

22 นาย เมธัส ณ นคร WdET-R

23 นาย ธีรภัทร ตะเภาทอง WdET-R

24 นาย ภูษณ นาควัชระ WdET-R

25 นาย นัฐกิตติ์ แสงศรีเพชร WdET-R

26 นาย ปภังกร ศิลานิล WdET-R

27 นาย กมลภพ สาระสันต WdET-R

28 นาย ศรันยทัศน คันธจันทร WdET-R

29 นาย ศุภชัย ชวยเรือง WdET-R



รหัส 03103 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

แขนงวิชาสรางเครื่องจักรกล 

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นางสาว กัญญวรา ประเสริฐ MDET(M)-R

2 นาย ณฐกร หวังวีระ MDET(M)-R

3 นาย ณัฐนครินทร มนัสโยธิน MDET(M)-R

4 นาย ณัฐวุฒิ มาตจัตุรัส MDET(M)-R

5 นาย ถิรวุฒิ ธรรมสุวรรณ MDET(M)-R

6 นาย ทินภัทร สุนประโคน MDET(M)-R

7 นางสาว ธนัชพร เจริญศรี MDET(M)-R

8 นางสาว พัฒทิณี ฐานประเสริฐฤทธิ์ MDET(M)-R

9 นางสาว พัสกร จันทร MDET(M)-R

10 นางสาว วรพรรณ เกาะพราหมณ MDET(M)-R

11 นาย วีรยุทธ ปยะวงศรุงเรือง MDET(M)-R

12 นาย ญาณกร กมลเนตร MDET(M)-R

13 นาย ภูมิพัฒน เมาทอง MDET(M)-R

14 นาย ศิวกร บุปผากิจ MDET(M)-R

15 นาย ณัฐวัฒน อยูคง MDET(M)-R

16 นาย ปรีชาญาณ สุธรรมพร MDET(M)-R

17 นาย ไกรวิทย พันธุจินดาวรรณ MDET(M)-R

18 นาย โชคเจริญ หีบเพชร MDET(M)-R

19 นาย พีรพล เยาวพักตร MDET(M)-R

20 นาย ณัฐวุฒิ พรหมพฤกษ MDET(M)-R



รหัส 03113 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล 

แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑเครื่องกล

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย ณัฐวุฒิ พุทธเกษร MDET(D)-RS

2 นาย นรภัทร ปุญญวัฒนะ MDET(D)-RS

3 นาย ปองภพ วิไลกุล MDET(D)-RS

4 นาย พัชรพล โชติวรรณ MDET(D)-RS

5 นาย อนวัช จิตรําลึก MDET(D)-RS

6 นาย สุธิพงศ แสงภู MDET(D)-R

7 นาย ธารา จิโรภาส MDET(D)-R

8 นาย พศนนทน ธนาคมรัฐ MDET(D)-RS



รหัส 03104 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย กฤตภาส ลุนบุตร AmET-R

2 นาย ขจรศักดิ์ กิตติธรกุล AmET-R

3 นาย คณิศร กลาสมุทร AmET-R

4 นาย จักรภัทร อรรถรัฐ AmET-R

5 นาย เจษฏากร โมทิม AmET-R

6 นาย ชนาธิป โตชาญฉลาด AmET-R

7 นาย ชยธร ชวยรักษ AmET-R

8 นาย ชัยวัฒ แยบสูงเนิน AmET-R

9 นาย ฐาปกรณ ทองดี AmET-R

10 นาย ณเลย ดีนุช AmET-R

11 นาย ณัฐนที ประยูรทอง AmET-R

12 นาย ณัฐนนท เพียซาย AmET-R

13 นาย ณัฐนันท วงษวิโรจน AmET-R

14 นาย ณัฐพงศ เกตุบรรจง AmET-R

15 นาย ณัฐพงษ หนองนงค AmET-R

16 นาย ณัฐพล พานิชยกุล AmET-R

17 นางสาว ณัฐภัทร เลิศจรัสกุลถาวร AmET-R

18 นาย ณัฐภัทร เพ็งบุญชู AmET-R

19 นางสาว ณัฐมน อินไข AmET-R

20 นาย ถิรวัฒน พิมพโคตร AmET-R

21 นางสาว ธารทิพย กาสุรงค AmET-R

22 นาย ธีรภัทร สงศรีจันทร AmET-R

23 นาย นราวิชญ กาญจนะเกตุ AmET-R

24 นาย นัฐพล อินทนุพัฒน AmET-R

25 นาย นิธิวัฒน เชาวโนทัย AmET-R

26 นาย เนติวัฒน บัวภา AmET-R

27 นาย ปฏิพัทธิ์ ปราบพาล AmET-R

28 นาย ปวรปรัชญ อุณารัตน AmET-R

29 นาย ปาราเมศ ผินใหม AmET-R

30 นาย ปยะ ผาลาด AmET-R

31 นาย ปุญญพัฒน พิมพจันทร AmET-R

32 นาย พงษศิริ เมนะคงคา AmET-R

33 นาย พลพัฒน เฉลยญาณ AmET-R

34 นาย ภัทรพล จันทรา AmET-R

35 นาย ภัทรพล เชนสม AmET-R



รหัส 03104 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

36 นาย ภาคภูมิ ชมไกร AmET-R

37 นาย ภูริช ทองเลิศ AmET-R

38 นาย เมธัส จงมั่นจิตร AmET-R

39 นาย วรเดช โพธิ์รัง AmET-R

40 นาย วิชญสิทธิ์ ไกรกุลพาณิชย AmET-R

41 นาย วินชวัสส อัครนามสิน AmET-R

42 นาย วิศรุต วิริยะกิจ AmET-R

43 นาย ศราวุธ จันทระ AmET-R

44 นาย ศิวณัช บงกชหทัยทัศน AmET-R

45 นาย ศุภวัชร แชมชื่น AmET-R

46 นาย ศุภวิชญ ศรีนุกูล AmET-R

47 นาย สิรภัทร อารีกิจ AmET-R

48 นาย เสฏฐนันท เเกนสาร AmET-R

49 นาย อธิบดี สมคะเณย AmET-R

50 นาย อนุพงศ มงกุฎแกว AmET-R

51 นาย อมรเทพ ฉิมพาลี AmET-R

52 นาย คหบดินทร เล็กอุทัยพรรณ AmET-R

53 นาย ชัยวัฒน ปานเกิด AmET-R

54 นาย ชานนท หนูตะพง AmET-R

55 นาย ธนวัฒน ทุงจันทร AmET-R

56 นาย ธีรภัทร ขมิ้นขาว AmET-R

57 นาย บุรฮาน ฉิมกุล AmET-R

58 นาย ปณต ทรัพยประสงค AmET-R

59 นาย พชร ชื่นศิริ AmET-R

60 นาย เพชรเพทาย เลิศอภิญญาวงศ AmET-R

61 นาย ภัทรดนัย ยารังษี AmET-R

62 นาย วงศธร นิลเขตร AmET-R

63 นาย วรบรรณ สิประเสริฐ AmET-R

64 นาย วริศ พงษแสงสน AmET-R

65 นาย วิศรุต สิทธิโชค AmET-R

66 นาย ศุภกร พาเรโท โห AmET-R

67 นาย สิรวิชญ แกวกงพาน AmET-R

68 นาย อธิป รอดเปรม AmET-R

69 นาย อัครชัย ปรัชญาธนกุล AmET-R

70 นาย พรอมยศ ปอมทองคํา AmET-R



รหัส 03104 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

71 นาย ศุภกฤต รัตนเกษตร AmET-R

72 นาย สุปรีชา คงสุข AmET-R

73 นาย พิชิตชัย ประมวล AmET-R

74 นาย สหรัฐ สัมฤทธิ์ AmET-R

75 นาย ธนโชติ ฐิติธนานุกิจ AmET-R

76 นาย ชนพัฒน กานทอง AmET-R

77 นางสาว ณิชาภัทร ดํารงค AmET-R

78 นาย สุภเวช แกวเขียว AmET-R

79 นาย จตุภูมิ ลีธนศักดิ์สกุล AmET-R

80 นาย ธีรเมธ ชาติทองคํา AmET-R

81 นาย เทพทัต ศิริวัฒน AmET-R

82 นาย ตราตา เลาหะพฤฒิสาร AmET-R

83 นาย อานุภาพ บุญนาค AmET-R

84 นาย ธนวิชญ อยูเย็น AmET-R

85 นาย ฐานทอง แจงสุข AmET-R

86 นาย กลวัชร ชื่นชอบ AmET-R



รหัส 03105 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทําความเย็นและปรับอากาศ

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย เชร จันทรทอง RAET-R

2 นางสาว ฐิติวรดา วัลลา RAET-R

3 นาย ณัฐชนน ธงจันทร RAET-R

4 นาย รัชชานนท สามัญ RAET-R

5 นาย สิรวิชญ ศรีขวัญ RAET-R

6 นาย นนทวัฒน เกียรติวุฒิวัฒนา RAET-R

7 นางสาว พิรญาณ เลือกสัน RAET-R



รหัส 03106 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นางสาว กัลยสุดา สอนภู MtET-R

2 นาย กิตติกวิน พิมพรัตน MtET-R

3 นาย กิตติธัช นุชบางเคียน MtET-R

4 นาย กิตติภณ สายตั้งใจ MtET-R

5 นาย เกษม เทพสาลี MtET-R

6 นาย ชิษณุพงศ นพรัตนธีระวุฒิ MtET-R

7 นาย โชติกะ สุวรรณชาตรี MtET-R

8 นาย ณภัทร จันทรลาม MtET-R

9 นาย ณัฐภัทร กังแฮ MtET-R

10 นาย ณัฐวุฒิ ปตตานี MtET-R

11 นาย ไตรภพ การัมย MtET-R

12 นาย เทียน เลาหพจนารถ MtET-R

13 นาย ธนโชค สกุลรัตน MtET-R

14 นาย ธนัท รอดประเสริฐ MtET-R

15 นาย ธนากร เปาหมายมั่น MtET-R

16 นาย ธนุส เเกวมูล MtET-R

17 นาย นมัสการ มาลีแกว MtET-R

18 นาย นฤเบศ เสดสี MtET-R

19 นางสาว นลินทิพย ธรรมรงค MtET-R

20 นาย นันทพงศ ตันติ์ทวิสุทธิ์ MtET-R

21 นาย นิธิวัฒน จงวิจิตร MtET-R

22 นาย ปฏิญญา จันทะพันธ MtET-R

23 นาย ปรเมศษ ทองวิชิต MtET-R

24 นาย ปรวิศร โอทอง MtET-R

25 นาย ปาฏิโมกข ริมดุสิต MtET-R

26 นาย เปรมปรีดี ไทธานี MtET-R

27 นาย พงศกร แสงเงิน MtET-R

28 นาย พงศณภัส พรมเกษา MtET-R

29 นาย พรมงคล ชะอุม MtET-R

30 นาย พฤฒพงศ ฤทธิ์รอด MtET-R

31 นาย พศิน วิศวกรสกาว MtET-R

32 นาย พัฒนเดช ศรีอนันต MtET-R

33 นาย พิมุก พิมเสน MtET-R

34 นาย พีรพงษ ทองยัง MtET-R

35 นาย พีรพงษ นาชัย MtET-R



รหัส 03106 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

36 นาย ภาณุทัต จะรา MtET-R

37 นางสาว ภาวิณี หมัดเซ็น MtET-R

38 นางสาว ภาวินี นาคดี MtET-R

39 นาย มนุเชษฐ กิ่งกราง MtET-R

40 นาย ยศสรัล กิจบํารุง MtET-R

41 นาย รังสิมันตุ จิตระยนต MtET-R

42 นาย รัชตะ รัตนิยะ MtET-R

43 นางสาว รุจิรดา ศรีหะทัย MtET-R

44 นางสาว วรณุช เหลืองออน MtET-R

45 นางสาว วรารัตน พวงแพร MtET-R

46 นาย ศิริโชค ธนบัตร MtET-R

47 นาย ศุภกร สุขยา MtET-R

48 นาย  ศุภกร กลัดสันเทียะ MtET-R

49 นาย สิทธิพงษ บัวแกว MtET-R

50 นาย สิรภพ กีรติตระกูล MtET-R

51 นาย สิรภพ มุธิโต MtET-R

52 นาย สุทธิรัก ดกกลาง MtET-R

53 นาย สุวิจักขณ เจริญสันติสุข MtET-R

54 นาย เสฏฐวุฒิ ครองบุญ MtET-R

55 นาย อภิชิต สถิรสัตยานนท MtET-R

56 นาย อภิญญาธร รักษาสัตย MtET-R

57 นาย อรรถพล สุนทรวิภาต MtET-R

58 นาย อัครินทร ปนปาน MtET-R

59 นาย อัสนี ชูชาติ MtET-R

60 นาย อานนท ชื่นสุข MtET-R

61 นาย พุฒิสรณ นาเมืองรักษ MtET-R

62 นาย สุวีรธาดา สุขรวยเจริญ MtET-R

63 นาย จิรเมศร เกียรติวิทยะ MtET-R

64 นางสาว จีรัชฌา เนตรเจริญ MtET-R

65 นาย ฐิติวัฒน ธารหาญ MtET-R

66 นาย ทิวัตถ ธาราสมบัติ MtET-R

67 นาย ธนดล นรารักษ MtET-R

68 นาย นนทวัฒน ผาพรม MtET-R

69 นาย บรรณวิชญ ซอมสุข MtET-R

70 นาย บวรพจน พวงทอง MtET-R



รหัส 03106 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

71 นาย ปยวัฒน คงทน MtET-R

72 นาย พสิษฐ อนุรักษธนนนท MtET-R

73 นางสาว พัณณิตา วิเชียรโรจน MtET-R

74 นาย เมธัส พรมมี MtET-R

75 นาย รวิชญพล ตรีวิเชียร MtET-R

76 นาย วัฐวุฒิ จันทนะสุคนธ MtET-R

77 นาย ศิรสิทธิ์ ศรีเอก MtET-R

78 นางสาว อรวรรณ เกลี้ยงสุวรรณ MtET-R

79 นาย ฮาริส นิยมเดชา MtET-R

80 นาย ณฐพล ศึกษาพรต MtET-R

81 นางสาว จารุวรรณ ธาระนิธิ MtET-R

82 นาย สุทิวัส ธารอารี MtET-R

83 นาย ธนวัฒน โพธิ์เตี้ย MtET-R

84 นาย คณัสนันท คงยศ MtET-R

85 นาย จิรพจน เกื้อกูลศาสนกิจ MtET-R

86 นาย ณฐพล ศึกษาพรต MtET-R

87 นาย ศาสนพนธ หมื่นโภค MtET-R

88 นาย ญาณาธิป สิทธิเดช MtET-R

89 นาย จูนซู คิม MtET-R

90 นาย ชัชนันท ศาสนะประดิษฐ MtET-R

91 นาย วิ?ภูษิต? คงอุดม?เกียรติ? MtET-R

92 นางสาว พนิตสุภา บุญแสน MtET-R

93 นาย ณัฐพล บุตรแวว MtET-R

94 นาย จิรภัทร โอฬารสุวรรณชัย MtET-R

95 นาย อนันดา หลิน MtET-R

96 นาย พชรพล อินแพง MtET-R

97 นาย ปรมพร ทับสกุล MtET-R

98 นาย ธีรภัทร เทียยี่ MtET-R

99 นาย ภัคพล ผิวผอง MtET-R

100 นาย พงษภัทร หลักรอด MtET-R

101 นาย ชนะชัย ฉิมแฉลม MtET-R

102 นาย ธนัท เทศเพ็ญ MtET-R

103 นาย นพณัช วงษคํา MtET-R

104 นางสาว พานชนก มีทอง MtET-R

105 นาย พีระกานต โวลา MtET-R



รหัส 03106 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

106 นาย ธนวัฒน โพธิ์เตี้ย MtET-R

107 นาย สหรัถ ธนทวีธรรม MtET-R

108 นาย คุณาทิศ กิจประสงค MtET-R



รหัส 03107 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรมยาง

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นางสาว ฐิตารีย โพธิ์เกษม PoET-R

2 นางสาว ปนิดา เจริญภักดิ์ PoET-R

3 นางสาว พรประทาน ทองสัมฤทธิ์ PoET-R

4 นางสาว อัญชิสา สุขอุดม PoET-R

5 นางสาว ธนพร ทวีพูล PoET-R

6 นางสาว ธัญลักษณ เมาอุดม PoET-R

7 นางสาว ณัชชา สุขกันท PoET-R



รหัส 03108 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นางสาว กนกนภัทร จันทรคํา PnET(PE)-R

2 นาย กรรฐศร ยอดหนู PnET(PE)-R

3 นาย กฤต ปลื้มเปรมจิตต PnET(PE)-R

4 นาย กฤติโชติ ชัยพัฒณ PnET(PE)-R

5 นาย กฤติน แสงปาน PnET(PE)-R

6 นาย กฤษกร ถิ่นรัศมี PnET(PE)-R

7 นาย กฤษณะ บุญมีพิพิธ PnET(PE)-R

8 นาย กษิดิ์เดช กฤตรัชตนันต PnET(PE)-R

9 นางสาว กาญจนธัช อิงมั่น PnET(PE)-R

10 นาย คณพล เอี่ยมสะอาด PnET(PE)-R

11 นาย จิตบุณย เยาวฤทธิ์ PnET(PE)-R

12 นาย จิรพล บุญเปยม PnET(PE)-R

13 นางสาว เจนนิเฟอร สวาน PnET(PE)-R

14 นาย เจษฎา จินดาหอม PnET(PE)-R

15 นาย ชญานนท คล้ําสกุล PnET(PE)-R

16 นาย ชัยวัฒน ภาณุมาศภิญโญ PnET(PE)-R

17 นาย ชาญวิทย เอมละออ PnET(PE)-R

18 นางสาว ชาลิมา เกิดวั่น PnET(PE)-R

19 นาย โชตินรินทร สมอแข็ง PnET(PE)-R

20 นาย ณพวัฒน มูลมิ่ง PnET(PE)-R

21 นาย ณภัทร บทนอก PnET(PE)-R

22 นาย ณรงคกร มาลิการ PnET(PE)-R

23 นาย ณัฏฐชัย อุทคํากอง PnET(PE)-R

24 นาย ณัฏฐพัฒน สายทองคํา PnET(PE)-R

25 นาย ณัฐวัฒน พงษประเสริฐ PnET(PE)-R

26 นาย ณัฐวัตร ไขแสง PnET(PE)-R

27 นางสาว ณิชาภัทร ศรีชัยมัธยมผล PnET(PE)-R

28 นาย เตชพัฒน ยมวรรณ PnET(PE)-R

29 นาย ทองประเสริฐ สันทะรา PnET(PE)-R

30 นาย ทักษดนัย สังขศิริ PnET(PE)-R

31 นาย ธนกฤต ผกามาศ PnET(PE)-R

32 นาย ธนดล คงเทียน PnET(PE)-R

33 นาย ธนนทร ยะหมื่น PnET(PE)-R

34 นาย ธนนันท สุวรรณพงศ PnET(PE)-R



รหัส 03108 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

35 นาย ธนบดี เริงสมุทร PnET(PE)-R

36 นาย ธนารักษ วจนกิจไพบูลย PnET(PE)-R

37 นาย ธนิสร ไวยานิกรณ PnET(PE)-R

38 นาย ธรณ สีบัวรอด PnET(PE)-R

39 นาย ธัญญเทพ ทิวะศศิธร PnET(PE)-R

40 นางสาว ธัญญลักษณ ยุติมิตร PnET(PE)-R

41 นาย ธิติ สีสองหอง PnET(PE)-R

42 นาย ธีรธวัช จันทวรรณ PnET(PE)-R

43 นาย นพเกา เถาแตงสิรภัทร PnET(PE)-R

44 นาย นภดล สาคร PnET(PE)-R

45 นางสาว นราภรณ จิตรเพ็ชร PnET(PE)-R

46 นาย นันทวัฒน อูทอง PnET(PE)-R

47 นาย นิติธร มุสิกะไชย PnET(PE)-R

48 นาย บุษกล วรกรพัชรกุล PnET(PE)-R

49 นาย ปฏิพล ทักษิณนรา PnET(PE)-R

50 นาย ปริญ สุวรรณ PnET(PE)-R

51 นาย ปญจพล ศรีวิเศษ PnET(PE)-R

52 นาย ปยพล ออนนวล PnET(PE)-R

53 นาย ปยวัฒน วุฒิจันทร PnET(PE)-R

54 นาย ผดุงเกียรติ ดวงวรรณะ PnET(PE)-R

55 นาย พงศกร จันทรศิรินุสรณ PnET(PE)-R

56 นาย พงศกร สุทธิรักษ PnET(PE)-R

57 นาย พงศสิทธิ์ พิบูรณ PnET(PE)-R

58 นาย พิตรพิบูล ทองเชื้อ PnET(PE)-R

59 นางสาว พีรดา ทรงคุณ PnET(PE)-R

60 นาย พีรวิชญ แสนศิริ PnET(PE)-R

61 นาย ภคพงศ สมชื่อ PnET(PE)-R

62 นาย ภารวี บุญประสิทธิ์ PnET(PE)-R

63 นาย ภาสกร เมืองปุด PnET(PE)-R

64 นาย ภูดิท พันธุรส PnET(PE)-R

65 นาย ภูมิพศิน สุขสม PnET(PE)-R

66 นาย ภูริ รามขํา PnET(PE)-R

67 นาย ภูริภัทร คําบาง PnET(PE)-R

68 นางสาว มนัญชยา แซฮอ PnET(PE)-R



รหัส 03108 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

69 นาย มังกร พัฒนาอุตสาหกิจ PnET(PE)-R

70 นาย มาธาวี ปทุมวดี PnET(PE)-R

71 นาย ระพีพล ศรีโสภา PnET(PE)-R

72 นางสาว ฤทัย บุญฤทธิ์ PnET(PE)-R

73 นาย วงศธร แซลิ้ม PnET(PE)-R

74 นาย วชิรพล ลาน้ําคํา PnET(PE)-R

75 นาย วณัฐพงศ ประดิษฐสุวรรณ PnET(PE)-R

76 นาย วรวิทย เจ็งไพจิตร PnET(PE)-R

77 นาย วสุธร ออนดํา PnET(PE)-R

78 นาย วิชยุทธ นนทรีย PnET(PE)-R

79 นาย วิศวะ ปนทศิริ PnET(PE)-R

80 นาย วีระพัฒน พูลสวัสดิ์ PnET(PE)-R

81 นาย วุฒิชาติ ภูพิมล PnET(PE)-R

82 นาย ศฏายุ หมูผึ้ง PnET(PE)-R

83 นางสาว ศิภาพร รงคทอง PnET(PE)-R

84 นาย ศิระศักดิ์ คูณภักดี PnET(PE)-R

85 นาย ศุภกฤต คงพูล PnET(PE)-R

86 นาย ศุภณัฐ จันตรา PnET(PE)-R

87 นาย ศุภสิน สิงหพันธ PnET(PE)-R

88 นาย สรวิชญ พันธคง PnET(PE)-R

89 นาย สรศักดิ์ อาจหาญ PnET(PE)-R

90 นาย สราวุธ สืบสวน PnET(PE)-R

91 นาย สายฟา นพรัตน PnET(PE)-R

92 นาย สิทธิโชค ขาวเรือง PnET(PE)-R

93 นาย สิปปภาส ศรีของชาติ PnET(PE)-R

94 นาย สิรวิชญ วัฒนะ PnET(PE)-R

95 นาย สุชาครีย อัมพะเศวต PnET(PE)-R

96 นาย เสกสรร ประทุมแกว PnET(PE)-R

97 นาย เสฏฐวุฒิ พึ่งเเรง PnET(PE)-R

98 นาย อติชาติ ศรีเนตร PnET(PE)-R

99 นาย อทิพงษ สังขชวย PnET(PE)-R

100 นาย อนันตชัย สุขบรรพต PnET(PE)-R

101 นาย อรรถพล เชียงกา PnET(PE)-R

102 นาย อัฐณินธร นัครา PnET(PE)-R



รหัส 03108 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

103 นาย อิทธิกร คงใหม PnET(PE)-R

104 นาย เอกพงษ คงการุณ PnET(PE)-R

105 นาย เจษฎา จินดาหอม PnET(PE)-RS

106 นาย พลอธิป ทองเพ็ชร PnET(PE)-RS

107 นาย กิตติพล วรรณวงษ PnET(PE)-R

108 นางสาว จตุพร อวบอวน PnET(PE)-R

109 นาย จักรินทร จันทะโมคา PnET(PE)-R

110 นาย จีระพล โคมชัย PnET(PE)-R

111 นาย ถวัลยศิล หวังสิทธิโชค PnET(PE)-R

112 นาย ธนกฤต งาเกาะ PnET(PE)-R

113 นาย ธีรพงศ แซกัว PnET(PE)-R

114 นาย ปาฏิหาริย สุนารัตน PnET(PE)-R

115 นาย พิชญา เกศดายุรัตน PnET(PE)-R

116 นาย พูนศักดิ์ พนัสทรัพยสุข PnET(PE)-R

117 นางสาว ภัทรานิษฐ หางภัย PnET(PE)-R

118 นาย ยศวินท ชุมชื่น PnET(PE)-R

119 นางสาว วิรัลยา มุงตอบัว PnET(PE)-R

120 นาย ธณวันต วิชาผง PnET(PE)-R

121 นาย จิรทีปต พวงเงิน PnET(PE)-R

122 นาย ภาคิน สิริวนาสรรค PnET(PE)-R

123 นาย ธนัตนนท เอี่ยมพงศศักดา PnET(PE)-R

124 นาย พงศพิสุทธิ์ มูลทองชุน PnET(PE)-R

125 นาย ชยกร เรืองรัตนตรัย PnET(PE)-R

126 นางสาว ภคพร มณีพงษ PnET(PE)-R

127 นาย ณฐพบ สาริบุตร PnET(PE)-R

128 นางสาว รุงกานต ไชยวิเศษ PnET(PE)-R

129 นาย ชวกร วิโรทัยสกุล PnET(PE)-R

130 นาย กฤษฎา พูลสวัสดิ์ PnET(PE)-R

131 นาย วรชิต แฉกพิมาย PnET(PE)-R

132 นาย ภูมินันท ฉายสกุล PnET(PE)-R

133 นาย กฤตภพ นิลพินิจ PnET(PE)-R

134 นางสาว Nichaphat Srichaimattayomphol PnET(PE)-R

135 นาย ศักยศรณ ตั้งวงศชูเกตุ PnET(PE)-R

136 นาย ชัยกร วิภูพัฒนา PnET(PE)-R



รหัส 03108 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง 

แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกําลัง (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

137 นาย อรรจกร ไมสุวรรณ PnET(PE)-R

138 นาย ณัฐพงศ สุขสําเนียง PnET(PE)-R

139 นาย กชภูมิ สกุลกวีพร PnET(PE)-R



รหัส 03219 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกําลัง แขนงวิชาวิศวกรรมควบคุม 

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย ณภสุ สมเสร็จ PnET(CT)-RS

2 นาย ปณณธร ภัคปราน PnET(CT)-RS

3 นางสาว เมธาวี พรหมสุวรรณ PnET(CT)-RS

4 นางสาว สานฝน บุญกอบ PnET(CT)-RS

5 นาย อานนท ศรีสุข PnET(CT)-RS

6 นางสาว อารีรัตน จูฮุง PnET(CT)-RS



รหัส 03109 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาโทรคมนาคม

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย กีรติ นุสโส EnET(T)-R

2 นางสาว ชนัญชิดา อยูนวล EnET(T)-R

3 นางสาว เบญญาภา เบ็ญจะขันธ EnET(T)-R

4 นาย ปญจพัฒน พินซาย EnET(T)-R

5 นาย เมธัส แกวขาว EnET(T)-R

6 นาย ราชศักดิ์ ชมภูนุช EnET(T)-R

7 นางสาว ชาลินี แผงตัน EnET(T)-R

8 นาย โชติพงศ เอี่ยมสําอางค EnET(T)-R

9 นางสาว ภูษณิศา โรยแกว EnET(T)-R

11 นาย ศุภสัณห เกษร EnET(T)-R

12 นางสาว สุภัชชา ผลฟกแฟง EnET(T)-R

13 นาย วีรพัฒน คุมเดช EnET(T)-R



รหัส 03115 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาคอมพิวเตอร

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย กําธน เจียมสกุลทิพย EnET(C)-R

2 นางสาว ชญานิษฐ อยูศรี EnET(C)-R

3 นาย ไชยภพ รอดฮวบ EnET(C)-R

4 นาย ณัฐดนัย นุยา EnET(C)-R

5 นางสาว ณัฐดาว ปานเอม EnET(C)-R

6 นาย บุลากร ศิรินาม EnET(C)-R

7 นาย พชรพล เจนพานิช EnET(C)-R

8 นาย พีระเสฐ ทวีสุข EnET(C)-R

9 นาย ภัทรพล ทองเต็ม EnET(C)-R

10 นางสาว มงคลรัตน วาดสันทัด EnET(C)-R

11 นาย วรินทร ทองเอ็ม EnET(C)-R

12 นาย วัชรพล จงชาณสิทโธ EnET(C)-R

13 นาย วิษณุวัฒน โสมณวัฒน EnET(C)-R

14 นาย วีรภัทร ตรีรัตนนนท EnET(C)-R

15 นาย สรวิชญ ครามบุญลือ EnET(C)-R

16 นางสาว จิรภิญญา ถาวร EnET(C)-R

17 นางสาว ณัฐภัค พราหมณพริ้ง EnET(C)-R

18 นาย เทพินทร วิลัยหลา EnET(C)-R

19 นาย ธนภัทร หนิมุสา EnET(C)-R

20 นาย ธีริทธิ์ ทองติด EnET(C)-R

21 นางสาว นุชวรา กัลยาวินัย EnET(C)-R

22 นาย พศวัต จายะวานิช EnET(C)-R

23 นาย ภัทรพล ณ นคร EnET(C)-R

24 นาย ภุรินัฐ ชุมทอง EnET(C)-R

25 นาย ภูเบศ จุฬานันทวัฒนา EnET(C)-R

26 นาย ศรัณวิชช พิบูลย EnET(C)-R

27 นาย ชัยภัทร พันธุประเสริฐ EnET(C)-R

28 นาย ณัฐนนท นวลคลาย EnET(C)-R

29 นาย นลวัตต วีรสุถิระนาวิน EnET(C)-R

30 นาย นพณัฐ ไมพรต EnET(C)-R

31 นาย สิรภพ จอมปนตา EnET(C)-R

32 นาย ธีธัช จิรชัยรัตนสิน EnET(C)-R

33 นาย นิรภัฏ จารุวาระกูล EnET(C)-R



รหัส 03116 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย กันตพัฒน กลิ่นสุคนธ EnET(I)-R

2 นาย เจตนิพัทธ ขํามีศักดิ์ EnET(I)-R

3 นาย ธนากร ฟกเขียว EnET(I)-R

4 นาย อัฟนาน อาลีอิสเฮาะ EnET(I)-R

5 นาย พิทยุตม ประกอบสุข EnET(I)-R

6 นาย ธีรชรัสมิ์ คลายนิล EnET(I)-R



รหัส 03117 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส แขนงวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย ณัฐชสรณ ภูจันทร EnET(B)-R

2 นาย พัทธนันท กิจวรรณี EnET(B)-R



รหัส 03110 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย ฐิติพงศ พวงภูมิน InET(P)-R

2 นางสาว ณัฐปญชญา กลิ่นระรวย InET(P)-R

3 นาย สิรภพ บุญขาว InET(P)-R

4 นาย จักรพันธ ทองธรรมสิริ InET(P)-R

5 นาย ธนภัทร เหลืองวิชชเจริญ InET(P)-R

6 นางสาว โยษิตา เกตุมาลา InET(P)-R

7 นาย กษิดิศ วิภากรวิทย InET(P)-R



รหัส 03120 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นางสาว กัลยกร นิพวงลา InET(M)-R

2 นาย ขจรยศ ชูเชิดรัตน InET(M)-R

3 นาย เจษฎาวุธ สวัสดี InET(M)-R

4 นาย ชนาภัทร ชมกลิ่น InET(M)-R

5 นาย ชาญณรงค วาดสุงเนิน InET(M)-R

6 นาย ฐปนพงศ หงษศรีจัน InET(M)-R

7 นาย ณัชพล ขจรไพศาล InET(M)-R

8 นาย ธนิทธิ์ คําสัมฤทธิ์ InET(M)-R

9 นาย นนทพัทธ สิทธิศิรประพันธ InET(M)-R

10 นาย ปาณัท จารุสารสุทธิกุล InET(M)-R

11 นาย ภาคิน หลาดี InET(M)-R

12 นางสาว ภารดา สีสวาด InET(M)-R

13 นาย รัชวิชญ จิดารักษ InET(M)-R

14 นาย วิษณุ จี่เทศ InET(M)-R

15 นาย อดิเทพ ชมภูสวัสดิ์ InET(M)-R

16 นางสาว กมลมณี ชวยศรีนวล InET(M)-R

17 นาย เกื้อกวิน อักษร InET(M)-R

18 นางสาว ณัฐธิดา จั่นสังข InET(M)-R

19 นาย เหมวิณญ ตันติยานนท InET(M)-R

20 นาย เทพพิทักษ ศรีสมโภชน InET(M)-R

21 นาย ปาณัท จารุสารสุทธิกุล InET(M)-R

22 นาย เชื่อมั่น เหลานพคุณดีเยี่ยม InET(M)-R

23 นาย วิทยาการ สวัสดิ์นที InET(M)-R

24 นาย พศนนทน ธนาคมรัฐ InET(M)-R



รหัส 03111 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นางสาว กนกนันท ศรีนิเวศน CvET-R

2 นางสาว กรรณิการ สุขมอย CvET-R

3 นาย กรวิชญ รอมใจ CvET-R

4 นางสาว กัญญาภัค หนูเกลี้ยง CvET-R

5 นางสาว กานตพิชชา พานิชศิริ CvET-R

6 นางสาว จินตจุฑา ศิธรกุล CvET-R

7 นาย ชลวัชร ยองนุน CvET-R

8 นาย นธีธาร ไกรแกว CvET-R

9 นาย นิติรัฐ อุบลรัตน CvET-R

10 นางสาว นิพาดา นาคขํา CvET-R

11 นาย ปุญญพัฒน ทองคํา CvET-R

12 นางสาว เปรมยุดา นาคตระกูล CvET-R

13 นาย พงศกร เล็กชะอุม CvET-R

14 นางสาว เพ็ญนภา อินทะโจน CvET-R

15 นาย ภพธร ยิ้มนิล CvET-R

16 นาย ภูมิพัฒน คําดี CvET-R

17 นาย ภูษิต ทองเปรม CvET-R

18 นาย เมธิชัย ชูเชิด CvET-R

19 นาย รติกร งามพิทักษกุล CvET-R

20 นาย ฤทธินันท กุลสงค CvET-R

21 นางสาว ลักษณาวลี สุทธิธรรม CvET-R

22 นาย วรพจน รอดศรีแปน CvET-R

23 นาย ศุทธิพัฒน คงรอด CvET-R

24 นางสาว ศุภิสรา กี่พิมาย CvET-R

25 นาย สัตยา ยัญจรูญ CvET-R

26 นาย สารวัตร สารพิชญ CvET-R

27 นาย สิทธิกร คําไรยัพ CvET-R

28 นาย สิทธิกร นุมแปลก CvET-R

29 นางสาว สิระภัทร วงศสายตา CvET-R

30 นางสาว สุชาดา กุลเกษ CvET-R

31 นาย สุทธินัย สุกนวล CvET-R

32 นาย สุทธิพจน กัลยาณมิตร CvET-R

33 นางสาว สุภาวดี อัตถะบูรณ CvET-R

34 นาย สุรวัฒน เสนชู CvET-R

35 นางสาว อริศรา นนทคําจันทร CvET-R



รหัส 03111 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

36 นาย กมล นรปโยวาท CvET-R

37 นางสาว กัญญาวีย แสนหลา CvET-R

38 นาย กันติชา ดวงแกว CvET-R

39 นาย กิตติภาส พรพระแกว CvET-R

40 นาย โฆษิต แสงหิรัญ CvET-R

41 นางสาว ญาโณทัย ทองสง CvET-R

42 นาย ณัฏฐธวงศ โมรารักษ CvET-R

43 นาย ณัฐชนน ทิพยพิจิตร CvET-R

44 นาย ณัฐวัฒน แกวตา CvET-R

45 นาย ธนธร สุดสวาท CvET-R

46 นาย ธนภพ นอยขันธ CvET-R

47 นาย ธนวรรธน เตื่อยตุน CvET-R

48 นางสาว นลินี เหลาใหญ CvET-R

49 นางสาว ปรางทิพย ทองสุข CvET-R

50 นาย เปรมชัย พันธสวัสดิ์ CvET-R

51 นาย พงศพัศ สิงหศรี CvET-R

52 นาย พศวีร วรสาร CvET-R

53 นาย เมธิต วานิชพงษพันธุ CvET-R

54 นาย ยศภัทร มีแกว CvET-R

55 นาย รชานนท ปฏิทิน CvET-R

56 นาย วิชญพล พัฒนแสง CvET-R

57 นาย ศิรกรรจ วรรณเกื้อ CvET-R

58 นาย ศุภทิน ประเสริฐพานิช CvET-R

59 นาย อมรวัชร วีระนนท CvET-R

60 นาย อลงกรณ เพ็ชรปาน CvET-R

61 นางสาว อัยรินทร อินนะลา CvET-R

62 นาย อิศรานุวัฒน ชมชูชื่น CvET-R

63 นางสาว อิศริยาธร บุญราศรี CvET-R

64 นาย ธนเดช เดชดี CvET-R

65 นาย พีรณัฐ สุวรรณศิลป CvET-R

66 นาย ศุภวิชญ บุตรพิถี CvET-R

67 นาย รุจนาท จันทรเต็ม CvET-R

68 นางสาว ปมณรัศม ธนบุรี CvET-R

69 นาย อภิรักษ ศรีภูมิ CvET-R

70 นาย จิรายุ อุระอารีย CvET-R



รหัส 03111 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

71 นาย จีรยุส สงเคราะหธรรม CvET-R

72 นาย ชลธิศ ษัฏเสน CvET-R

73 นางสาว อัสลัม ศรีผล CvET-R

74 นาย ปุญญพัฒน สักกามาตย CvET-R

75 นางสาว กฤติพร ออนปรางค CvET-R

76 นาย ณัฐพัชร แกวบางยาง CvET-R

77 นาย ณัฐวัตร ชูณรงค CvET-R

78 นาย ธีรภัทร ทองหยิบ CvET-R

79 นาย อภิวิชญ ทองแสง CvET-R

80 นาย ภูวิศ อินทพิชัย CvET-R

81 นาย ณัฐดนัย ขันนาค CvET-R

82 นางสาว ชนิภา พานทอง CvET-R

83 นางสาว ปาณิสรา นิ่มเรือง CvET-R

84 นาย ฉัตรมงคลชัย ทองมี CvET-R

85 นางสาว ดลพร ทองแกว CvET-R

86 นางสาว ณัฐนพิน บุญศรี CvET-R

87 นาย ภูริวัฒน เงินบํารุง CvET-R

88 นางสาว ปานกมล วงษเจริญ CvET-R

89 นาย ศุภกร เการัมย CvET-R

90 นางสาว ปยพร ฉอสุวรรณชาติ CvET-R

91 นาย ณัฏฐกัลย หมายชัยธัญ CvET-R

92 นาย อภิวัฒน บําเพิง CvET-R

93 นาย กานตรติ ไชยะ CvET-R

94 นาย ภัทรวรรธน จันทรนวน CvET-R

95 นาย ณัฐนันท ภากรณประเสริฐ CvET-R

96 นาย สิงหเดช แซลิ้ม CvET-R

97 นางสาว พัชราภา ศรีสนอง CvET-R

98 นางสาว ชนากานต รอดสมบูรณ CvET-R

99 นาย ณัฐวัชร คําโพธิ์ CvET-R

100 นาย จิรภัทร โสรัจจะ CvET-R

101 นาย ณัฐวุฒิ ขําเรืองศรี CvET-R

102 นางสาว อารดา เมงศิริ CvET-R

103 นาย โมกข ศุภกาญจน CvET-R

104 นาย ณภัทร ทับทิม CvET-R

105 นาย ณัฐวินท อินทรชูกุล CvET-R



รหัส 03111 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

106 นาย ณ ภัทร ใหมเกตุ CvET-R

107 นาย ทัตธนา ทัพบํารุง CvET-R

108 นางสาว ณัฐวดี เเสงสวาง CvET-R

109 นางสาว นันทวรรณ วรรณโกษิตย CvET-R



รหัส 03118 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นาย กมลศิริ เห็นจริง ACET-R

2 นางสาว กฤติยา พิลา ACET-R

3 นาย กิตติทัต ทวีวัฒน ACET-R

4 นาย กิติพงษ พิมเสน ACET-R

5 นาย คงยศ สงวนแกว ACET-R

6 นาย ฆรวิชญ ชูเพชร ACET-R

7 นาย จิตบุณย ปตรังสี ACET-R

8 นาย ชินภัทร ชูศรี ACET-R

9 นาย ชุติพล บุณยามระ ACET-R

10 นางสาว ชุติมณฑน ไขแกว ACET-R

11 นาย ไชยวัฒน เนตรนอย ACET-R

12 นาย ณภัทร ศิริแสง ACET-R

13 นาย ณรงครัชช วีรมหาวงศ ACET-R

14 นาย ณัฐชนน วรรณศรี ACET-R

15 นาย ณัฐนนท เผาชัย ACET-R

16 นาย ณัฐวุฒิ สระทองแหยม ACET-R

17 นาย ณัฐสิทธิ์ แซโคว ACET-R

18 นาย ทรงวุฒิ มงคลชัย ACET-R

19 นาย ทรัพยไพศาล จันทรหลง ACET-R

20 นาย ธนกร ชูเอมทรัพย ACET-R

21 นาย ธนกฤต อันทานุวัติ ACET-R

22 นาย ธนดล วิริยะภาพ ACET-R

23 นาย ธนยศ บัวดง ACET-R

24 นาย ธนวัฑฒ ปนทอง ACET-R

25 นาย ธนากร แทนบุญ ACET-R

26 นาย ธีรศาสนติ์ คํามาเครือ ACET-R

27 นาย นพพร แสงแกว ACET-R

28 นาย นรวิชญ เจี๊ยบนา ACET-R

29 นางสาว นัทธิกานต ทัศนวิรุฬห ACET-R

30 นาย นันทกร เขมะสิงคิ ACET-R

31 นาย ปาณชัย เพ็ญสุข ACET-R

32 นาย ปยวัฒน เจริญผล ACET-R

33 นาย พงศธร อิศรางกูร ณ อยุธยา ACET-R

34 นาย พระนาย คงศรีเจริญ ACET-R

35 นาย พลธรณ โคตรศรี ACET-R



รหัส 03118 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

36 นาย พศวัฒน อยูนันท ACET-R

37 นาย พัชรพันธุ นิยมจันทร ACET-R

38 นาย พีรพัฒน กันหาวัน ACET-R

39 นาย พุฒิพงศ รักษเจริญ ACET-R

40 นาย ภูตะวัน รักษา ACET-R

41 นาย ภูริพัฒน เกื้อสุข ACET-R

42 นาย มงคล ใหญยังยา ACET-R

43 นาย มนัสกร พรหมเวียง ACET-R

44 นางสาว เรวดี ดาวเรือง ACET-R

45 นางสาว ลลิตา ชัยถาวรกิจ ACET-R

46 นาย วงศธร แกนแสง ACET-R

47 นาย วัชรพงษ ชะมอย ACET-R

48 นาย วิชญภาส พิลึก ACET-R

49 นาย ศุภณัฐ สุวรรณรอด ACET-R

50 นาย สายเมฆ วิชนะโภชน ACET-R

51 นาย สุรสิทธิ์ หมวกเหล็ก ACET-R

52 นาย อติเทพ แซวประโคน ACET-R

53 นาย อธิป ไหมเหลือง ACET-R

54 นาย อธิยุต แกนแสง ACET-R

55 นาย อนุชิต จินดาโชติ ACET-R

56 นาย อัศวเดช คุมครอง ACET-R

57 นางสาว อารยา วันเพชร ACET-R

58 นาย ภูมินทร พูลเพิ่ม ACET-R

59 นาย วีรศรุต คนสุภาพ ACET-R

60 นาย กิตติธัช โอฬารตระกูล ACET-R

61 นาย คุณภัทร ใจระหอย ACET-R

62 นาย ชาตรี บังแสง ACET-R

63 นาย นภาพล ปุณหะกิจ ACET-R

64 นางสาว ปฏิมากร กันเผือก ACET-R

65 นาย ประดิพัทธ เทพพิทักษ ACET-R

66 นาย ภูรินทร โปรงนุช ACET-R

67 นาย รชต เอี๊ยะมณี ACET-R

68 นาย ศุภกฤต จิตรสุภาวรกุล ACET-R

69 นาย สุรศักดิ์ วงศสนิท ACET-R

70 นาย อณัสวีร อาบูบากา ACET-R



รหัส 03118 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบํารุงอากาศยาน (ตอ)

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

71 นางสาว กฤติมา มัจฉา ACET-R

72 นางสาว เกตวดี ขําภักดิ์ ACET-R

73 นาย เดโชโดม ศาสนะสุพินธ ACET-R

74 นาย อดิเทพ ไชยวาน ACET-R

75 นาย ยศธร กลิ่นผกา ACET-R

76 นาย รัฐพงศ พึ่งสมศักดิ์ ACET-R

77 นาย ณัฐพล ศักดิ์สถาพร ACET-R

78 นางสาว ธัญชนก สังขนอย ACET-R

79 นาย ฉัตริน แยมกลีบ ACET-R

80 นางสาว อาทิตยา อิ่มสิน ACET-R



รหัส 03112 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนทศ

ลําดับที่ คํานําหนาชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เลือกอันดับ1

1 นางสาว กฤตพร แหลมไทย IPTM-R

2 นางสาว กิตติพร เขจรแข IPTM-R

3 นาย จาฏพัจน จีนไทย IPTM-R

4 นางสาว ณมลภัทร ภูจุย IPTM-R

5 นาย ณัชพล ภัทรเสรี IPTM-R

6 นาย ธนวัต สาระเวก IPTM-R

7 นางสาว ธาวิณี อารักษ IPTM-R

8 นาย ปณณธร เสมสันต IPTM-R

9 นางสาว ปณณิกา คงแทน IPTM-R

10 นาย พชรพล มีทองคํา IPTM-R

11 นางสาว พอฤทัย วงศภูมี IPTM-R

12 นางสาว พัชรทิยา เครือสนิท IPTM-R

13 นาย ภูมิพัฒน สันติสุข IPTM-R

14 นางสาว เภตรา บุญยณกุล IPTM-R

15 นางสาว อัมมารีนา หมีนสุข IPTM-R

16 นาย กฤษณ เอื้อถนอม IPTM-R

17 นาย ณัฏฐพล เรืองวราพิชญ IPTM-R

18 นางสาว ณัฐริกา วงศสุวรรณ IPTM-R

19 นางสาว ปรชา ฤทธิ์สําเร็จ IPTM-R

20 นาย ศราวุฒิ มะโนเย็น IPTM-R

21 นาย สัจพจน จําปาโชติ IPTM-R

22 นาย ณภัทร สงวนทรัพย IPTM-R



 
ขั้นตอนการสอบสัมภาษณโดยผานทาง Video Call 

(สำหรับนักศึกษา) 
 

1.  ใหผูมีรายชื่อสอบเตรียมตัวในการสอบสัมภาษณผานทาง Video Call โดยใชโปรแกรม LINE   
ซึ่งนักศึกษาจะตองเตรียมตัวกอนการสอบสัมภาษณ ดังนี้  

1.1  กรอกขอมูลสวนตวั เพ่ือใชสำหรบัการสอบสัมภาษณ และแนบไฟลรปูภาพหลักฐานการศึกษา  
(ปพ.1)  ใหเรียบรอย  ภายในวันอาทิตยท่ี  12 ธันวาคม  2564  ตามลิงคนี ้
https://forms.gle/YygqUjw8mKaWizv28 
1.2  สแกนคิวอารโคด เพ่ือเขากลุมสอบสัมภาษณตามสาขาท่ีนักศึกษามีรายชื่อ โดยจะใหสอบสัมภาษณ
ตามสาขาที่เลือกอันดับ 1 เทานั้น  (ตามเอกสารแนบ หมายเลข 1) 
1.3  เปล่ียนรูปโปรไฟลใน LINE เปนรูปถายของตนเอง (รูปสุภาพ) เปล่ียนชื่อ LINE เปนชื่อและ 
นามสกุลจริงดวยภาษาไทย 

  1.4  ใหนักศึกษาตอบรับการขอเพ่ิมเพ่ือนจากกรรมการสอบสัมภาษณในชวงเวลาท่ีกำหนด 
   

2. วันศุกรท่ี  17  ธันวาคม   2564  เวลา 09.00 น. เปนตนไป สอบสัมภาษณ ใหนักศึกษาเตรยีมตัวสอบ
สัมภาษณทาง Video Call ดังนี ้

 2.1  ใสชุดนกัศึกษาในการสอบสัมภาษณ 
 2.2  เตรียมบตัรประชาชนแสดงตอกรรมการสอบสัมภาษณ  

 
 

หมายเหต ุ 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม งดรับนักศกึษาโครงการสมทบพิเศษ ปการศึกษา 2565 เปนตนไป ดังนั้น
นักศึกษาที่สมัครในโครงการสมทบพิเศษ ทางวิทยาลัยจะใหสอบสัมภาษณในโครงการปกติ และ
พิจารณาคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณเชิงวิชาการเพ่ือเขาศึกษาตอในโครงการปกต ิ

2. กรณีที่ไมดำเนนิการสอบสัมภาษณตามรายละเอียดท่ีกำหนดถือวาสละสิทธิ์จะเรยีกรองสิทธิ์ใด ๆ อกีไมได 
 

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



คิวอารโคดสำหรับเขากลุมสอบสัมภาษณ 
โควตาเรียนดีเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป 

(วันศุกรท่ี  17  ธันวาคม  2564  เวลา 09.00 น. เปนตนไป) 
********************************** 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (MDET(M)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ MDET(M)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.พัตรพิมล สุวรรณกาญจน  
อาจารยนิตยา ศิริวัน 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (MDET(D)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ MDET(D)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
อาจารยกีรติ   กิรสมุทรานนท  
อาจารยภูริวัจน  รัศมีกุลวิทย  
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมพิมพและเครื่องมือ (TDET-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ TDET-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ อาจารยกำพล  ตระการกูล  

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอรและอุตสาหกรรมยาง (PoET-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ PoET-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
อาจารย ดร.นัฐพงษ  สุขวิพัฒน 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรกิจ  ทวมเพ่ิมทรัพย 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (MtET-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_MtET-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารยสุพจน  แกวกรณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศพร  แกววิจิตร 
อาจารยฐปนีย  นาจันทร 

เอกสารแนบหมายเลข 1 



 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต (AmET-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_AmET-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
อาจารยสัก สิทธิชมภู 
อาจารยสารพล ฐิติพัฒนพงศ 

 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซอมบำรุงอากาศ (ACET-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ACET-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิกันดา  ศรีเดช 
อาจารย ดร.วัยอาจ  สายคง 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ (RAET-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ RAET-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
อาจารยวาท่ีรอยตรีปรีดี แสงวิรุณ 
รองศาสตราจารยสิทธิพร ใหญธนายศ 
 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม (WdET-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ WdET-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารยณรงคเดช  พัฒนไพบูลย  
ผูชวยศาสตราจารยสิทธิพงษ   แสงอินทร 

 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสกำลัง (PnET(PE)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ PnET(PE)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารยชวนะ  อยูภักดี 
อาจารย ดร.นภทีป   ทรัพยาคม 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วราห  สาดะระ 
อาจารยปรัชญา ปฐมชัยวัฒน  
 
 



 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสกำลัง  (PnET(CT)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ PnET(CT)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรวิทย   กระจายพันธ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ถิระวรรธน  สืบธนะวงษ 
 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงเครื่องมือวัดและควบคุม (EnET(I)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ EnET(I)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทิพยรัตน  จันทรสิงห 
อาจารยณัฐพล รอทอง 
 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงโทรคมนาคม (EnET(T)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ EnET(T)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐพล  ประยงคพันธุ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนัชชา  สถิตจันทรากุล 
รองศาสตราจารยโอภาส  ศิริครรชิตถาวร 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปาลีรัตน  วงจำปา 

 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงคอมพิวเตอร (EnET(C)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ EnET(C)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
อาจารย ดร.เลอสรรค  กิรสมุทรานนท 
อาจารย ดร.พลกฤษณ  วงษสันติสุข 
 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส แขนงกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน (EnET(B)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_ EnET(B)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
รองศาสตราจารย ดร.รัตนากร  ผดุงถิ่น 
รองศาสตราจารย ดร.พินันทา  ฉัตรวัฒนา 
 

 
 



สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอม (CvET-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_CvET-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
รองศาสตราจารย ดร.กิตติภูมิ รอดสิน 
รองศาสตราจารย ดร.กีรติกานต พิริยะกุล 
รองศาสตราจารย ดร.ขวัญเนตร มนูญพงศ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรัตน แยมโอษฐ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยศาสตร  สกุลศักดิ์ศรี 
อาจารย ดร.ฐิติวัฒน ตรีวงศ 
 
 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ  
แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑและการผลิต  (InET(P)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_InET(P)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ 
อาจารยจามร วสุรัตนมณี 
อาจารยอธิพันธ ลอยเมืองกลาง 
 

 
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (InET(M)-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_InET(M)-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
อาจารยอัคร  เสมรบุณย 
อาจารย ดร.ศิริชัย  ยศวังใจ 
 
 

 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ  (IPTM-R) 
ช่ือกรุปไลน  CIT_IPTM-R 
กรรมการสอบสัมภาษณ  
อาจารย ดร.จักรกฤษณ  เปรมสมิทธ 
อาจารยกวีวัฒน   วรแสน 
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