
ประกาศคณะครศุาสตรอุตสาหกรรม 
เรื่อง  รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสมัภาษณ เพื่อเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตร ี 

โครงการรับนกัศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปการศึกษา 2565 
  ---------------------------------------------------------------------------------- 

เพ่ือใหการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ประจำปการศึกษา 2565 ดำเนินไปดวยความเรียบรอย คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม ขอประกาศรายช่ือผูสิทธ์ิสอบสัมภาษณ โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 
Portfolio เพ่ือเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ป 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน ประจำปการศึกษา 
2565 ตามรายช่ือแนบทายประกาศ และขอแจงกำหนดการสอบสัมภาษณ ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1. ผูมีรายช่ือสอบสัมภาษณ เตรียมสำเนาเอกสารในรูปแบบไฟล นามสกุล .pdf  ดังตอไปน้ี
1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวสอบ พรอมขอมูลติดตอ หมายเลข

โทรศัพท, LINE ID และ E-mail 
1.2 หลักฐานการศึกษา ใบ รบ.1 / Transcript ในระดับ ปวช. หรือ ปวส. ที่สถานศึกษา

ออกใหต้ังแตเริ่มเขาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2564 
1.3 หนังสือรับรองความประพฤติ  โดยใหผูอำนวยการโรงเรียน หรือวิทยาลัย 

เปนผูรับรอง 
1.4 แฟมผลงาน (Portfolio)  หรือใบแสดงความสามารถพิเศษตาง ๆ หรือใบประกาศ

รางวัลชนะเลิศ ไมต่ำกวาในระดับภาค ของการแขงขันทักษะวิชาชีพ การแขงขันประกวดนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ การแขงขันทางวิชาการตาง ๆ (ถามี) 

2. สงไฟลที่เตรียมไวในขอ 1 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น.
ทาง E-mail ของแตละสาขาวิชา โดยต้ังช่ือเรื่องที่สงวา “เอกสารโควตาเรียนดี ช่ือ-สกุลของนักศึกษา 
ช่ือยอสาขาวิชา” (ตัวอยาง: เอกสารโควตาเรียนดี นายขยัน มุงมานะดี สาขาวิชา TM) รายละเอียดดังตอไปน้ี 

หลกัสูตร/สาขาวิชา E-mail
ภาควิชาครศุาสตรเครื่องกล 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) (หลักสูตร 5 ป) 
วิศวกรรมเครื่องกล (TM) sompong.b@fte.kmutnb.ac.th 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
(หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน) 
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (TP, TTP-R) metha.o@fte.kmutnb.ac.th 

วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส (TT) chaiyaporn.s@fte.kmutnb.ac.th 

ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตร 5 ป) 
วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา - ไฟฟากำลัง (TEE-Pow.)

sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th วิศวกรรมไฟฟาและการศึกษา - อิเล็กทรอนิกส (TEE-Elec.)

สาขาวิชา ... 
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หลักสูตร/สาขาวิชา E-mail
ภาควิชาครศุาสตรไฟฟา 

หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
(หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน) 
วิศวกรรมไฟฟา - ไฟฟากำลัง (TE-Pow., TTE-Pow.-R) sirirak.k@fte.kmutnb.ac.th 

วิศวกรรมไฟฟา - อิเล็กทรอนิกส (TE-Elec., TTE-Elec.-R)

ภาควิชาครศุาสตรโยธา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) (หลักสูตร 5 ป) 
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (CEE) ttc@fte.kmutnb.ac.th 

ภาควิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

หลักสตูรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) 
(หลักสูตร 4 ป และหลักสูตรเทียบโอน) 
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร (CED, TCT-R) ced@fte.kmutnb.ac.th 

3. ใหผูมีรายช่ือสอบสัมภาษณทำแบบทดสอบจิตวิทยานักศึกษาใหม คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม ประจำปการศึกษา 2565 จำนวน 2 ชุด ที่ Link: http://ex-psy.fte.kmutnb.ac.th ภายใน 
วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2564 ถึงเวลา 12.00 น. (username และ password ใหกรอกเลขบัตร
ประจำตัวประชาชน โดยกรอกเฉพาะตัวเลขเทาน้ัน) 

4. เตรียม ตัวเพ่ื อสอบสัมภาษณ  ผ านทาง Video call หรือทางโทรศัพท  ใน วันที่
17 - 18 ธันวาคม 2564 ต้ังแตเวลา 9.00 น. โดยใหนักศึกษาอยูในหองเพียงผูเดียว และแตงกายดวย
เครื่องแบบนักศึกษาสถานศึกษาเดิม ทั้งน้ี ภาควิชาจะติดตอนักศึกษาตามขอมูลที่นักศึกษาใหไวใน E-mail 
ที่สงเอกสาร  

5. ผูที่ไมดำเนินการตามขอ 1-4 เพ่ือสอบสัมภาษณ จะถือวาสละสิทธ์ิ และเรียกรองสิทธ์ิ
ภายหลังไมได 

6. ประกาศผลการสอบคัดเลือกผูผานการสอบสัมภาษณ ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
เวลา 17.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th 

7. หากนักศึกษามีขอสงสัย หรือปญหาที่ตองการสอบถามเพ่ิมเติม ติดตอไดทาง E-mail
ของแตละสาขาวิชา หรือ E-mail: rattanaporn.j@fte.kmutnb.ac.th 

ประกาศ  ณ วันที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2564 

(รองศาสตราจารย ดร.ไพโรจน  สถิรยากร) 
    คณบดีคณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตร์เครื่องกล 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล TM 

(หลักสูตร 5 ปี) 
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6410075-3 นายปุญญพัฒน์ ช่วยแก้ว 
2 6410038-1 นายทินภัทร สุนประโคน 
3 6410143-9 นายปราเมศ ฉิมเกื้อ 
4 6410144-7 นายธนภัทร อยู่ยืน 
5 6410134-8 นางสาวผกานิตย ์ ทิพย์วงค์ 
6 6410118-1 นายเอกสิทธ ิ แสงภักดี 
7 6410015-9 นายณภัทร โพธ์ิทอง 
8 6410016-7 นายนิพิฐพนธ ์ พานทองคำ 
9 6410017-5 นางสาววิมลศิริ วันพระ 
10 6410083-7 นายสิทธิภาคย ์ สุกร ี
11 6410062-1 นายยติภัทร สีชำน ิ

 
หมายเหตุ: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล TM (หลักสูตร 5 ปี)  
 เขา้ LINE Group>> https://line.me/R/ti/g/cDl4Xtw4jG 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตร์เครื่องกล 
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP 

(หลักสูตร 4 ปี) 
 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  
ลำดบั เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6410043-1 นายธนกฤต ภู่เช่ียวชาญวิทย ์
2 6410040-7 นางสาววิลาสินี ปัญญาใส 
3 6410024-1 นายธีรพจน ์ มงคลสัมพิพัฒน ์
4 6410150-4 นายปดิพัทธ์ิ กลิ่นสังข ์

 
 

ภาควิชาครศุาสตร์เครื่องกล   
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TTP-R  

(หลักสูตรเทียบโอน) 
 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6610025-6 นายยุรนันท ์ พุ่มทอง 
2 6610015-7 นายนรเศรษฐ ์ ม่วงน่ิม 
3 6610043-9 นายนพรัตน์ ชาติพหล 
4 6610003-3 นายปุณณพัฒน ์ เบญจมาภา 
5 6610011-6 นางสาวคัทลียา แก้วตาล 
6 6610023-1 นายสุทธิวิทย์ จันทรสิงห ์
7 6610044-7 นายศุภกฤต ดอกบัว 

 

 

หมายเหตุ: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ TP, TTP-R  
 (หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตรเทียบโอน)  
 เขา้ LINE Group>> https://line.me/R/ti/g/NNpgukqP6i 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตร์เครื่องกล 
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ TT 

(หลักสูตร 4 ปี) 
 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกลุ 

1 6410003-5 นายอานนท ์ ชื่นสุข 
2 6410115-7 นายศักด์ิสิทธิ์ ตติไตรสกุล 
3 6410018-3 นายดิษฐ์กรณ ์ วงศ์สวาสดิ์ 
4 6410063-9 นายวิจักษณ์ บุญทรง 
5 6410046-4 นางสาวชนัญญา มาขำ 
6 6410105-8 นายภัทรพล เวียงคำ 
7 6410027-4 นายธนกร ปัญญาภรณ ์
8 6410124-9 นายสิรภพ สังข์ทอง 
9 6410086-0 นายอภิสิทธิ ์ สวนมะพลับ 
10 6410029-0 นายยศสรัล กิจบำรุง 
11 6410057-1 นายรัตนศักดิ ์ วิชัยโน 
12 6410137-1 นายปองพล การสมมิตร 
13 6410078-7 นายรัฐปกรณ ์ สังข์สินเลิศ 
14 6410149-6 นายพชรพล อินแพง 
15 6410101-7 นายธนากร เป้าหมายมั่น 
16 6410022-5 นายสรณ์สิร ิ สารศักดิ ์
17 6410079-5 นายอรรถพล สุนทรวิภาต 
18 6410129-8 นางสาวธนวรรณ สุนทราวัฒนา 
19 6410031-6 นายณัฐธาดา ลาภม ี
20 6410060-5 นายอัสนี ชูชาติ 
21 6410006-8 นายธีรสิทธิ์ ปาลพันธุ ์

 

 
หมายเหตุ: นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ TT (หลักสูตร 4 ปี)  
 เขา้ LINE Group>> https://line.me/R/ti/g/B7IMdLlCmk 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตร์ไฟฟ้า   
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา - ไฟฟ้ากำลัง TEE-Pow.  

(หลักสูตร 5 ปี) 
 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6410002-7 นางสาวนันท์นลิน โอภาสศิริกุล 
2 6410050-6 นางสาวพรประภา ผลช่วย 
3 6410132-2 นางสาววราภรณ์ จันทา 
4 6410051-4 นายฐิติภัทร แก้วแก่นเพชร 
5 6410098-5 นางสาวณัฐนลิน สีหาพล 
6 6410093-6 นายตะวัน เดชา 
7 6410009-2 นางสาววัชรพร ศุขพร 
8 6410139-7 นางสาวศศิวรรณ ทองคำ 
9 6410153-8 นายพงศธร ตระกูลกู้เกียรต ิ
10 6410059-7 นายกู้เกียรต ิ พรพลประชาสิทธิ์ 
11 6410121-5 นายนพกฤษฏิ์ ์ โภคินธนวิสุทธิ์ 
12 6410091-0 นายสิรวิชญ์ วัฒนะ 
13 6410125-6 นายธิติวุฒิ อินทร์ทรัพย ์
14 6410084-5 นายมินทร์ธนา อุบลศุข 
15 6410026-6 นางสาวปาณณิสรา ปานอุทัย 
16 6410082-9 นางสาวอัยรินทร์ อินนะลา 
17 6410039-9 นายสิทธิพันธ ์ ศรีสุวรรณ 
18 6410094-4 นายวัชรินทร ์ วะชังเงิน 
19 6410047-2 นางสาวกมลชนก ล่อใจ 
20 6410049-8 นางสาวสิรภัทร ดำรงชัย 
21 6410061-3 นายจิรภัทร พุ่มชื่น 
22 6410131-4 นายวรัญญ ู ขุริรัง 
23 6410081-1 นางสาวอลิษา โซรัมย ์
24 6410041-5 นายธีรภัทร สีอ่อน 
25 6410102-5 นายพัฒนพงษ์ โชติบุญ 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
ภาควิชาครศุาสตร์ไฟฟ้า   

หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา - ไฟฟ้ากำลัง TEE-Pow.  
(หลักสูตร 5 ปี) ต่อ 

 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  
วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  

ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
26 6410151-2 นางสาวศิริกาญจน ์ ประสพสุข 
27 6410088-6 นางสาวลัดดาวรรณ รัตนกิตติ 
28 6410014-2 นางสาวนันท์นภัค นึกชอบ 
29 6410034-0 นายนฤภัททร์ ไวคำ 
30 6410095-1 นายปรมินทร ์ เอียดคง 
31 6410056-3 นายศุภชัย โพธ์ิช่วย 
32 6410037-3 นางสาวนฤเนตร จิตรีเหิม 

 

ภาควิชาครศุาสตร์ไฟฟ้า 
หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา – อิเล็กทรอนิกส์ TEE-Elec.  

(หลักสูตร 5 ปี) 
 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6410045-6 นางสาวณัฐดาว ปานเอม 
2 6410020-9 นายวุฒิชาติ ภู่พิมล 
3 6410127-2 นายวรเมธ สุวรรณปัทม 
4 6410076-1 นายธนกร ถิ่นหัวเตย 
5 6410140-5 นายนนทพัทธ ์ เสือนาค 
6 6410035-7 นางสาวปิยะสิริ ตะปูทอง 
7 6410147-0 นายกรัณย์พล แย้มกลิ่น 
8 6410073-8 นายณัชมงคล ก๋าคำ 
9 6410023-3 นายณรัฐ สัมพัทธ์พงศ์ 
10 6410010-0 นายณภัทร ดีชัยรัมย ์
11 6410013-4 นายกฤษฎพัชร วิทย์สหมุน ี
12 6410044-9 นายชนะสิทธ ิ อะหวัง 
13 6410066-2 นายณัฐพงษ์ ดีรักษา 
14 6410103-3 นายวิชัยวัฒน์ บุญดล 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตร์ไฟฟ้า   
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง TE-Pow.  

(หลักสูตร 4 ปี)  
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6410117-3 นางสาวจิรพรรณ บัวจันทร์ 
2 6410030-8 นายพิริยะ นัยเนตร 
3 6410052-2 นายปัสส์ ปราสาทิกะพันธ์ 
4 6410109-0 นางสาวพรชิตา จิตต์เอื้อ 
5 6410146-2 นางสาวอินอามินห์ จันทร์ศิร ิ
6 6410019-1 นางสาวอรทัย แย้มทัศน ์
7 6410113-2 นายภัทรพล อะนันต๋า 
8 6410104-1 นางสาวศิราพร พัดชีวา 

 

 

ภาควิชาครศุาสตร์ไฟฟ้า   
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ TE-Elec. 

(หลักสูตร 4 ปี)  
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6410025-8 นางสาวนฤมล กองโสภี 
2 6410004-3 นางสาวปุณยวรรณ งามระบำ 
3 6410133-0 นายพินิจ บุญปลูก 
4 6410123-1 นายธณวรรณฐ ์ โชคปิติไพศาล 
5 6410145-4 นายกิตติวัฒน์ ถนนทอง 
6 6410141-3 นางสาวณิชกานต์ จันทร์กระจ่าง 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตร์ไฟฟ้า   
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบณัฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า – ไฟฟ้ากำลัง TTE-Pow.-R  

(หลักสูตรเทียบโอน)  
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6610033-0 นางสาวพัชรพร ศิริสุข 
2 6610020-7 นายธฤต เชื้อเอี่ยม 
3 6610032-2 นายอภิวิชญ์ กาญจนาโรจน์พันธ์ 
4 6610021-5 นายธนิน ภู่สุวรรณ ์
5 6610018-1 นางสาวพัชรพร ทรัพย์มาก 
6 6610030-6 นายณัฐพล จุลสุข 
7 6610040-5 นางสาวณัฐพร กันหาชาล ี
8 6610039-7 นายอัครพล สุทธะระ 
9 6610024-9 นายธนเทพ ผลิรัตน ์
10 6610004-1 นางสาวนฐลิน ี เสมอตน 
11 6610028-0 นายคมชาญ ปานมา 
12 6610027-2 นางสาวโศภิษฐา ศรีชำนิ 
13 6610001-7 นายธีรนันท ์ จันทร์ขาว 
14 6610012-4 นายฉัตรมงคล พรหมแช่ม 
15 6610046-2 นางสาวชนิภา พลพงษ ์

 
 

ภาควิชาครศุาสตร์ไฟฟ้า   
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวศิวกรรมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์ TTE-Elec.-R  

(หลักสูตรเทียบโอน)  
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6610026-4 นายธนกร วทัญญ ู
2 6610034-8 นายถิรวัฒน ์ น้อยวัฒนกุล 
3 6610045-4 นางสาวศิรินทิพย์ ทองจันทร ์
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตร์โยธา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา CEE 

(หลักสูตร 5 ปี) 
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6410138-9 นางสาวจันทรัตน์ สวาฤทธ ิ
2 6410135-5 นายศักดิเทพ ประเทพ 
3 6410116-5 นายพีระพัฒน์ คงทอง 
4 6410142-1 นางสาวรวิสรา บุญช ู
5 6410089-4 นายนัทธพงศ์ กล่อมเกลี้ยง 
6 6410130-6 นางสาวเกตุฤดี เข้งนุเคราะห ์
7 6410097-7 นางสาวเกวลี ทองฤทธ์ิ 
8 6410053-0 นายณภัทธ ช้างเชิงทอง 
9 6410152-0 นางสาวกฤตพร มอญเพ็ชร 
10 6410072-0 นายอนาวิล เจริญวงศ ์
11 6410114-0 นายกสินธ์ พัฒนพ่วง 
12 6410077-9 นางสาวน้ำทิพย์ พุ่มชลิต 
13 6410154-6 นายวิริทธิ์พล อินทร์ทอง 
14 6410067-0 นางสาวปรียาพรรณ สมใจนึก 
15 6410122-3 นายบวร อินต๊ะวิชา 
16 6410111-6 นางสาวเยาวพา ฉะพรรณรังษ ี
17 6410087-8 นายธีรัตม ์ เพียรอนุรักษ ์
18 6410110-8 นางสาววรฤทัย บุญยัง 
19 6410007-6 นายปฐมพงศ ์ เจริญผล 
20 6410107-4 นางสาวเบญจมาภรณ์ รีพล ี
21 6410092-8 นางสาวกัลยรัตน์ คงมัยลิก 
22 6410021-7 นายปฏิพัทธ์ โชติช่วง 
23 6410074-6 นายรัฐการณ ์ ศิลาแสง 
24 6410054-8 นายเกรียงไกร นิลรัตน ์
25 6410048-0 นายสมัตชิต โชติช่วง 

 



 

 

- 11 - 
 

เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาครศุาสตร์โยธา 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา CEE 

(หลักสูตร 5 ปี) ต่อ 
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 
26 6410106-6 นายธีรภัทร อาจหาญ 
27 6410071-2 นายกล้าหาญ สอาดสิน 
28 6410068-8 นางสาวรุ่งนภา วาเรศ 
29 6410070-4 นายธนภัทร ชลสงคราม 
30 6410065-4 นายสุทธินัย สุกนวล 
31 6410080-3 นายธนภัทร สุริวงศ ์
32 6410128-0 นายธนกฤต พัฒนพงษ ์
33 6410148-8 นายปกรณ์ชัย จงดู 
34 6410032-4 นางสาวเนตรนภิส เครือวัลย์ 
35 6410112-4 นายธนวัฒน์ จีราพัฒธนานนท์ 
36 6410085-2 นายนฤเบสถ ์ ปักกังพลัง 
37 6410136-3 นางสาวกฤติยา นาวาสมุทร 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ CED 

(หลักสูตร 4 ปี) 
 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.  
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6410126-4 นายคมกฤต เดชธนโชติกูล 
2 6410099-3 นางสาวณิธาภัทร เกตุน้อย 
3 6410012-6 นางสาวศศิธร กระต่ายทอง 
4 6410064-7 นางสาวเบญญาภา คงหมื่นรักษ ์
5 6410100-9 นายภูมิรพ ี สมทรัพย ์
6 6410119-9 นางสาวรสริน วงษ์คำนา 
7 6410090-2 นายกฤตน ู ศรีอุทยาน 
8 6410058-9 นายรัชภาค วัตสุข 
9 6410120-7 นายปัญญาวุฒิ เกิดหิรัญ 
10 6410005-0 นายทิวพัฒน ์ พนัสสุวรรณครีี 
11 6410042-3 นางสาวคชาภรณ์ ลุนไทโย 
12 6410108-2 นายวรเมธ ประเสริฐศุภกลุ 
13 6410028-2 นางสาวอนัญพร วงค์ถาวร 
14 6410033-2 นายภูมิบดินทร ์ กลางประพันธ์ 
15 6410008-4 นายอภินันท ์ สิงห์โต 
16 6410001-9 นายปัณณธร เสมสันต ์
17 6410069-6 นายจิรภัทร พิลึก 
18 6410055-5 นายปาณัสม์ ฉันทะวิบูลย ์
19 6410011-8 นางสาวจิราวรรณ เปรมพงษ์ 
20 6410096-9 นางสาวณิชาภัทร รุ่งแสง 
21 6410036-5 นายธีรศักดิ ์ แก่นไถ 
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เอกสารแนบทา้ยประกาศคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เรื่อง รายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบสัมภาษณ์  
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี 

รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 
 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
หลักสูตรครศุาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ TCT-R  

(หลักสูตรเทียบโอน) 
 สอบสัมภาษณ์ออนไลน์ พร้อมประเมนิความสามารถทางวิชาการ  

วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 
ลำดับ เลขที่สมัคร ชื่อ-นามสกุล 

1 6610010-8 นางสาววนัชพร ศรีไชยวาน 
2 6610037-1 นางสาวนันทิวา คุ้มทรัพย ์
3 6610002-5 นายสันติธร เสือโต 
4 6610016-5 นายณับชนน อินทรศร ี
5 6610042-1 นายณัฐภัทร โพธ์ิศรี 
6 6610047-0 นายมนต์มนัส ม่วงศร ี
7 6610031-4 นางสาวเบญจวรรณ พรหมทองนุ่น 
8 6610019-9 นางสาวทิพย์ดาวรรณ คอนเอม 
9 6610014-0 นายพงศกร ระวังวงศ์ 
10 6610029-8 นายศุภฤกษ์ บุญปลอด 
11 6610005-8 นายกรวิชญ ์ มุณีแก้ว 
12 6610022-3 นายหรรษพล บุญลือ 
13 6610006-6 นายดรัณภพ สุดาเทพ 
14 6610008-2 นายชยุตพงศ์ ตั้งธนสิริกุล 
15 6610007-4 นายวันชนก ดีติ๊บ 
16 6610017-3 นางสาวนภัสสร ยืนนาน 
17 6610041-3 นายเอกรัตน์ สุรสิทธิ ์
18 6610036-3 นายวงศพัทธ์ คำศิร ิ
19 6610038-9 นางสาวมาริษา สุวรรณเพ็ชร 
20 6610013-2 นายโยธิน ช่างเหล็ก 
21 6610009-0 นายนันทวัฒน ์ เพชรเกตุ 
22 6610035-5 นายสรวิชญ์ หนุมาศ 
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