
ประกาศวทิยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
เร่ือง   ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาโควตาเรียนด ี

เขาศึกษาตอหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย - เยอรมัน 
ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ปการศึกษา 2565 
    ………………………………………………..   

        ดวยวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  
ขอประกาศผลสอบ คัด เลื อกนั ก ศึกษาโควตาเรียนดี เข า ศึกษาตอหลักสูตรประกาศนี ยบั ตรวิชาชีพ                 
เตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย - เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม          
ปการศึกษา 2565 ดังรายชื่อตอไปนี้  (ท้ังหมด 15 หนา) 

สาขาเตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (M) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/16.นายกิตติภูมิ... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

1. นาย กฤช จันทสิทธิ์ 

2. นาย กฤตภาส ตันเสถียร 

3. นาย กฤติธี อุรวิศวงศ 

4. นาย กฤศนเดช อินทะวงษา 

5. นาย กองพล จั่นแตง 

6. นาย กองพัน จั่นแตง 

7. นาย กันตกนิษฐ ชวดโต 

8. นางสาว กัลยรักษ สานนท 

9. นางสาว กัลยรักษ ชาติทอง 

10. นางสาว กาญจนา บวบกระโทก 

11. นางสาว กานตธีรา ศูนยณรงค 

12. นาย กิตติกวิน พงษสวัสดิ์ 

13. นาย กิตติกานต อำนวยวัฒนะกุล 

14. นาย กิตติกูล ทองนอย 

15. นาย กิตติพัฒน คุยยศสูง 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (M) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/41. นางสาวณัชชาวีณ... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

16. นาย กิตติภูมิ สอนนวม 

17. นาย คณิศ ขำอ่ิม 

18. นาย คณินท ขำอ่ิม 

19. นางสาว คุณัต บัวช ู

20. นาย คุณาสิน สุนันท 

21. นาย จตุรพร พ่ึงพร 

22. นาย จรรยวรรธ ทรงปาญาติ 

23. นางสาว จิดาภา ไหมทอง 

24. นาย จิรกิตต สิทธิสุขไพศาล 

25. นาย จิรภัทร นาคสีหมอก 

26. นาย จิรภัทร ปาณฑผลิน 

27. นางสาว จิราภา ชะโลธร 

28. นางสาว ชนกชนม นาจำปา 

29. นาย ชยกฤต ชนะสุข 

30. นาย ชยพล จินดายอย 

31. นาย ชลากร นาควิจิตร 

32. นาย ชวัลวชิญ ชางผาสุข 

33. นาย ชานน คำหอม 

34. นางสาว ชิชาญา กาญจนประยธุ 

35. นางสาว ชุติมา ลักขณา 

36. นาย ฐชรพล พวงทอง 

37. นาย ฐปนรรฆ บัวทอง 

38. นาย ฐานพัฒน ชมทอง 

39. นาย ณฐกร คูดำเกิง 

40. นาย ณฐพล ประจญกลา 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (M) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/66. นายนิธิกร... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

41. นางสาว ณัชชาวีณ คงสวัสดิ ์

42. นางสาว ณัฏฐณิชา เทียนสวาง 

43. นาย ณัฐดนัย หงษโต 

44. นาย ณัฐวัฒน รุจิศักดิ์เดโช 

45. นาย ดิฐ อารยะดำรงเดช 

46. นาย เตชาพัทธ ทิมทอง 

47. นางสาว ทัศนสิญานนุช มณีวรรณ 

48. นาย ธนกฤต เปรมปราโมทย 

49. นาย ธนพิพัฒน โชควิวัฒนวนชิ 

50. นาย ธนภูมิ ปลื้มสุข 

51. นาย ธนาพิพัฒน วรรัตนวิวิช 

52. นางสาว ธรรมวรรณ เทศแกว 

53. นาย ธัญพิสิษฐ นกสกุล 

54. นาย ธิปก แซมรัมย 

55. นาย ธีร ดานสุวรรณ 

56. นางสาว ธีรกานต เนียมสลุด 

57. นาย ธีรโชต ิ พันธไพบูลย 

58. นาย ธีรภพ ศิริรัฐภรณ 

59. นาย ธีรภัทร ลาปะ 

60. นาย ธีรภัทร จันเทศ 

61. นาย ธีรวัฒน พรรณพัฒนกุล 

62. นาย นภธร โดมพนานคร 

63. นางสาว นลัทพร กอเผาพันธ 

64. นาย นวพล คำวัจนัง 

65. นาย นอมเกลา เกลี้ยงไธสง 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (M) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/91. นายภัทรกร... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

66. นาย นิธิกร อินทมาตย 

67. นาย ปฏิภาณ ชัชวาลย 

68. นาย ปภังกร สุขมงคลยิ่ง 

69. นาย ปริย เสนพลกรัง 

70. นาย ปรีดา ม่ันฉิม 

71. นาย ปวีณวัช คำศรี 

72. นาย ปณณทัต ปานประชา 

73. นาย ปณณวัชร เอกอัครภูรีรักษ 

74. นางสาว ปาลิตา เมธีกุล 

75. นางสาว ปยพร อุนศรี 

76. นาย พชร เสมอภาค 

77. นางสาว พชรวรินทร รัตนไชย 

78. นาย พนธกร ปาลกะวงศ ณ อยุธยา 

79. นาย พศวีร ศรีสวัสดิ ์

80. นาย พิชญะพล ลุนพรม 

81. นางสาว พิชญาภา พรหมลัทธิ์ 

82. นาย พิชทัศน รอบคอบ 

83. นาย พีรณัฐ แจงใจ 

84. นาย พรพิพัฒน รสรุงโรจน 

85. นาย พีรพัฒน จิตรพันธุ 

86. นาย พีรยากร ขจรคำ 

87. นาย พีระพงษ บุญมาก 

88. นาย พีระพัฒน บุญมาก 

89. นาย พุฒินาท ภิรมยนา 

90. นางสาว เพ็ญพิชชา ศรลือชัย 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (M) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/116. นางสาววิลาสินี... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

91. นาย ภัทรกร สังขศิริ 

92. นางสาว ภัทรนิษฐ ชาญเฉลิม 

93. นาย ภัทรศักดิ์ นวเลิศปรีชา 

94. นาย ภานุพงษ สามหลัง 

95. นาย ภานุวัฒน ลิ้มประยูร 

96. นาย ภูดิศ วงษบุญมี 

97. นาย ภูมินันท เพ็ชรรัตนมุณี 

98. นาย ภูมิรภ ี ผายทอง 

99. นาย ภูมิหริพัฒน สุพรรณภาณุกร 

100. นาย ภูรินท ชื่นบาน 

101. นาย ภูริภัทร ไทยบรูณ 

102. นาย ภูวดล พรอมสุข 

103. นาย มาฆ ใบเงิน 

104. นาย เมธิชัย แฝงสมศรี 

105. นาย ยุทธศาสตร อักษรนำรัตน 

106. นาย รณกร พัดฉวี 

107. นางสาว รวิสรา เจริญชัย 

108. นาย รัชชานนท สนเทศ 

109. นางสาว รัตนาภรณ มินพิมาย 

110. นางสาว เรววิช ปาลถวัลยพงษ 

111. นาย วชิร ใบพลูทอง 

112. นาย วทัญู ศรีวัฒนะโชต ิ

113. นางสาว วรุญณาญา แสงหา 

114. นาย วิชญ สาหรายทอง 

115. นางสาว วิรัลวีร ธนวิโรจนกุล 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมเคร่ืองกล (M) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

116. นางสาว วิลาสิน ี เสถียรพงศพันธ 

117. นางสาว ศรัณภัทร สิทธิกูลเกียรติ 

118. นาย ศรัณย อองสุข 

119. นางสาว ศรุตยา เรืองเสวียด 

120. นางสาว ศศิวิภา อนันตชัยวรกุล 

121. นาย ศักดิ์สริิ รายณสุข 

122. นาย ศิรวิชญ กูสกุลไพบูลย 

123. นาย ศุภกร ชมฉิมพลี 

124. นาย ศุวิล หาญกีรติกำจร 

125. นางสาว สศิประภา มีวงศ 

126. นางสาว สิริยากรณ ฉัตรแกว 

127. นาย สืบวงศ ชำนาญ 

128. นางสาว สุกัญญา บุญรัตน 

129. นางสาว สุปรียา เชี่ยวชาญ 

130. นางสาว สุพิชฌาย รอดโฉมฉิน 

131. นาย สุรพัศ มากชวย 

132. นาย เสฏฐวุฒ ิ แสงเทียน 

133. นาย โสภณ พูลสวัสดิ์ 

134. นาย องศา ปนแกว 

135. นาย อธิษฐ อิศรศักดิ์ 

136. นางสาว อรณัฐ ศรีเสนห 

137. นาย อิฐสรายุทธ คิดดี 

138. นาย อิทธิเชษฐ อินทันแกว 

139. นาย อิทธพัิทธ วิโรจนสกุล 

140. นาย ฮันนาน ซอลิฮี 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/26. นายธราธิป... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

1. นางสาว กณิกนันท คำไพ 

2. นาย กองณพัสส คงมา 

3. นาย กองภพ ยะคะเสม 

4. นาย กัณฑภัทร ทองธรรมชาติ 

5. นาย กีรติ เทศทอง 

6. นางสาว ขวัญชนก ยศพล 

7. นาย คฑาวธุ ช้ำดำ 

8. นาย จุมพลภัทร โรจนบวรวิทยา 

9. นาย ชยุตพล หอมจันทรดี 

10. นางสาว ชริญดา ศิวาลัยกุล 

11. นาย ชัยวัฒน ศรีฉายแสง 

12. นางสาว ชุติรดา บำรุงวงศ 

13. นางสาว ณัฐกฤตา แสงรัมย 

14. นาย ณัฐกิตติ์ อภิธนวิทย 

15. นางสาว ณัฐชยา มีแตม 

16. นาย ณัฐฐากร จุลขันธ 

17. นางสาว ณัฐทิตา มะสังหลง 

18. นางสาว ณัฐนรี สงาเพ็ชร 

19. นาย ณัฐนันท บุญศิริ 

20. นาย ณัฐพัชธ จงเจริญจิตต 

21. นาย ณัฐภัทร ไพศาลภาณุมาศ 

22. นางสาว ทัตพิชา นพพันธ 

23. นาย ธนกฤต อินทโร 

24. นาย ธนทัต มีมา 

25. นาย ธนพล ศรีวัฒนา 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/51. นายภูดิษ... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

26. นาย ธราธิป หนูแกว 

27. นางสาว ธัญพิชชา มณีสายทอง 

28. นางสาว นนทกานต มีถาวร 

29. นาย นฤเบศวร เลิศแพรวพันธ 

30. นาย นัทธวัฒน จิตม่ันคงธรรม 

31. นางสาว ปทิตตา จิรชัยรัตนสิน 

32. นาย ปรมัตถ จามรเนียม 

33. นาย ประมณฑ ถาวรวิสุทธิ์สกุล 

34. นาย ปจฉิมา นิโลบล 

35. นางสาว ปญญาพร สุขเกษม 

36. นางสาว ปาลนิล นิลรัตน 

37. นาย พรหมเมศ จุลอุภัย 

38. นาย พลกฤต ฤดีรุจนวงศ 

39. นาย พอภัจจ ไชยศิลปแสง 

40. นาย พัชรโชต ิ ธีรพนาศาสตร 

41. นางสาว พัตรพิมล ทรัพยยิ่ง 

42. นาย พันเดช ประมายนัต 

43. นางสาว พิชญาภัค พิมพศรี 

44. นาย พิทยุตม ประชาสิริกุล 

45. นาย พิภัช คำสิน 

46. นาย ภฑิล อัครดำรงเวช 

47. นาย ภวัต เทียนแพรนิมิตร 

48. นาย ภัทรดนย โตสม 

49. นาย ภาสกร อานเปรื่อง 

50. นาย ภาสกร กำเนิดมณี 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/76.นางสาวสุชัญญา... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

51. นาย ภูดิษ สังคะหะ 

52. นางสาว เมษิณี อภิรักษสิทธิชน 

53. นาย ยศกร เม็งไธสง 

54. นาย ยศกร กมุทวณิช 

55. นาย รตน กาษี 

56. นาย รัชกฤต วรรณกองแกว 

57. นาย รัฐธนินท สนธิเจริญฤทธิ ์

58. นาย รัฐภูมิ อุระอารี 

59. นาย ฤติธช ดิษฐเวชชัย 

60. นาย วงศพัทธ จันโท 

61. นาย วชิรวิชญ นาเวียง 

62. นาย วรโชต ิ ละลี 

63. นาย วรดร รุงกระจาง 

64. นางสาว วรรณิสา รักษาแผน 

65. นาย วริษฐ จิระโชติมากันต 

66. นาย วสิษฐพล ตระกูลสิทธิศรี 

67. นาย วัชรกานต จันทรวิบูลกุล 

68. นาย วัชรชัยนันท คชเสนาพิทักษ 

69. นาย วีระวัฒน ผารุธรรม 

70. นาย ศรัณยภัทร ทองทับ 

71. นางสาว ศุภกาญจน สมบูรณลักขณา 

72. นาย ศุภวิชญ ดำรงวัฒนะ 

73. นางสาว ศุภิสานันท โตเลี้ยง 

74. นาย สหภูมิ อินทแสน 

75. นางสาว สุจิรา แกวประเสริฐ 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส (E) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

76. นางสาว สุชัญญา ปนกิจดี 

77. นาย สุทธดร ศรีรุงเรือง 

78. นางสาว สุภัชญา ประทุมแกว 

79. นางสาว หทัยชนก สหธนมงคลกุล 

80. นางสาว หทัยภัทร ภูดวงเดือน 

81. นาย อชิรวัชร ภักดีงาม 

82. นางสาว อรจิรา นาโพธิ ์

83. นางสาว อรอินท แข็งแรง 

84. นาย อิศวัชร โกวิทยติวงศ 

85. นาย ไอศวรรยุ สุวรรณรังค 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา (C) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/26. นายนนทกร... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

1. นาย กรกนก นุมกลิ่น 

2. นาย กษิดิศ คงธนกุลสุนทร 

3. นาย กิตติกวิน ภูแดง 

4. นาย คมทกร หม่ืนจำนงค 

5. นางสาว จารุวรรณ ทองมนต 

6. นางสาว ชญาณนินท แกนธรรม 

7. นางสาว ชนิดาภา จึงรุงฤทธิ์ 

8. นาย ชยเดช กงประดิษฐ 

9. นาย ชวิศ อุดทา 

10. นางสาว ญาดา แรอนุกูล 

11. นางสาว ฐิตาภรณ หลิมพิชัย 

12. นาย ฐิติปวีณ ฉาไธสง 

13. นาย ณภัทร เอ้ือมงคลานนท 

14. นางสาว ณอร ผลาหาญ 

15. นางสาว ณัฐนันท คงมีเงิน 

16. นางสาว ทิฆัมพร จันทรเกวียน 

17. นาย ธนกร อัครคหสิน 

18. นาย ธนกฤต พุมเฉลิม 

19. นาย ธนกฤต อัมระปาล 

20. นางสาว ธนพร ขาวเรือง 

21. นาย ธนพัฒน รอดเงิน 

22. นาย ธนภูมิ โถทอง 

23. นางสาว ธัญพิชชา พรรธนะประเทศ 

24. นางสาว ธัญลักษณ ปากแดง 

25. นางสาว นงนภัส ทัพทวี 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา (C) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

/51. นางสาวมาตา... 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

26. นาย นนทกร ทองสุข 

27. นาย นนทกร ดําจันทร 

28. นาย นรวัฒน องคเอ่ียม 

29. นางสาว นัยนปพร ศิริมาณนท 

30. นาย นาคภูมิ อดิเรกผลิน 

31. นางสาว ปณสิตา คงไข 

32. นางสาว ปริยากร กุลบุตร 

33. นางสาว ปณณพร ไชยานนท 

34. นางสาว ปาณิตา ปนกอง 

35. นาย ปตินันท หมัดขาว 

36. นาย ปติภัทร หมัดขาว 

37. นาย พงศภัค ทองคำกันยา 

38. นาย พนัชกร พวงพิกุล 

39. นางสาว พนชักร บุนนาค 

40. นางสาว พรกนก ตั๊งสมบูรณ 

41. นาย พีรพิพัฒน รสรุงโรจน 

42. นาย พัชรพล นวลคลํ้า 

43. นาย พัศวุฒิ แกววงษ 

44. นางสาว พิมพพาภรณ ตนรัง 

45. นาย พีรวิชญ ศุภกิจจานุสรณ 

46. นาย ภัทรชนน ฉัตรมณเฑียร 

47. นาย ภัทรชัย วานิชประเสริฐพร 

48. นางสาว ภัทราภรณ เเสงเเจม 

49. นางสาว ภิณญาดา เลียบทอง 

50. นาย ภีมพล โควบุญญะราศรี 
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สาขาเตรียมวิศวกรรมโยธา (C) (ตอ) 

หมายเหตุ   ใหดูทายประกาศน้ีดวย 

ลำดับท่ี คำนำหนา ช่ือ นามสกุล 

51. นางสาว มาตา จันทรควง 

52. นาย รัญชน สุรพงศสกุล 

53. นางสาว รามาวด ี ขุนเศรษฐี 

54. นาย วชิราวุธ อมรเกียรติขจร 

55. นาย วรพล ตรีอรุณ 

56. นาย วริศ สังขทอง 

57. นางสาว สโรชิน ี กกเครือ 

58. นาย สิรวิชญ เขษตรกูล 

59. นาย อริยพงษ เชื้อสุวรรณ 

60. นาย อาชวิน กิจวัตร 
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หมายเหต ุ นักศึกษาระดบัประกาศนียบัตรวิชาชีพเตรียมวิศวกรรมศาสตร ไทย - เยอรมัน 

ฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2565 ตองดำเนินการ ดังนี ้

1. ใหนักศึกษาเขาระบบการชำระเงินนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ทางลิงคhttps://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx
ระหวางวันท่ี  15 - 30 ธันวาคม  2564  โดยปอนเลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก เพ่ือเขาสูระบบ
และพิมพใบ Payment เพ่ือนำไปชำระท่ีธนาคารตามท่ีกำหนด  ถาเลยจากกำหนดนี้ถือวาสละสิทธิ์
โครงการปกติ     20,450.00 บาท
โครงการ  English Program  57,450.00  บาท
โดยประมาณสำหรับนักศึกษาใหม

2. ในกรณีท่ีนักศึกษาท่ีไดรับคัดเลือกแลว แตไมจบการศึกษาตามหลักสูตร ในปการศึกษา 2564 หรือ
จบการศึกษาตามหลักสูตร  แตไดคะแนนเฉลี่ยไมเปนไปตามเกณฑท่ีวิทยาลัยกำหนดนักศึกษาจะหมด
สิทธิ์เขาศึกษาตอในวิทยาลัยทันที

3. ถานักศึกษาสละสิทธิ์ ไมวากรณีใดท้ังสิ้น มหาวิทยาลัยจะไมคืนเงินคาลงทะเบียนท่ีไดชำระไปแลว
เวนแตนักศึกษาไมจบการศึกษาตามหลักสูตร  มหาวิทยาลัยจะคืนเงินดังกลาวให

4. วันพุธท่ี  8  มีนาคม  2565  เวลา  09.00 น.
4.1 นักศึกษาทุกคนพรอมกันท่ีหองเพชราวุธ   ชั้น 8  อาคาร 62 (แตงกายดวยเครื่องแบบสถานศึกษาเดิม)
เพ่ือรายงานตัวและเตรียมเงินสดเพ่ือจายคาเครื่องมือ คาชุดฝกงาน คาชุดนักศึกษา คาถายรูป
ตามรายละเอียด ดังนี้

สาขา จำนวนเงิน  (บาท) 
เตรียมวิศวกรรมเครื่องกล ชาย     7,500.00 

หญิง    7,000.00 
เตรียมวิศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ชาย   10,500.00 

หญิง  10,000.00 
เตรียมวิศวกรรมโยธา ชาย   11,500.00 

หญิง  11,000.00 

4.2 นำผลการตรวจสุขภาพ ตองเปนใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลเทานั้น  (ไมรับผลตรวจ
จากคลินิกและสถานพยาบาล)  โดยแพทยตองสรุปผลตรวจลงในใบรับรองแพทย  มีรายการท่ีตอง
ตรวจดังนี้ 

- ผลตรวจสุขภาพท่ัวไป ท่ีรับรองวาเปนผูมีสุขภาพแข็งแรงและไมเปนโรคท่ีเปนอุปสรรค
ตอการศึกษา

- ผลตรวจเอ็กซเรยปอด (ไมตองนำฟลมเอ็กซเรยมาแสดง นำแตผลมา)
- ผลตรวจปสสาวะหาสารเสพติด (แอมเฟตามีน)

https://stdadmis.kmutnb.ac.th/newsturegis/student/studentlogin.aspx
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5. ใหนักศึกษาทุกคนท่ีมีชื่อตามประกาศ เขาโอเพนแชนเพ่ือรับขอมูลขาวสารตางๆ ตามคิวอารโคชดานลาง

หมายเหตุ กำหนดการตางๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ 

     ประกาศ  ณ วันท่ี  8   ธันวาคม   2564 

    (รองศาสตราจารย ดร.สมิตร   สงพิริยะกิจ) 
       คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กลุมโอเพนแชทสำหรับนักศึกษาโควตา 
ระดับ ปวช. ปการศึกษา 2565 
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