




ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ล าดับท่ี ช่ือ สกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา/ศิลป

1 นายณัฐวุฒิ ศรีประมวล 01101 PE วิศวกรรมการผลิต * ยูโด
2 นางสาวณฐนนท อธิกิจวณิช 01101 PE วิศวกรรมการผลิต * การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

3 นางสาวศิรดา โตสิงห์ 01101 PE วิศวกรรมการผลิต * การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

4 นายสุทธวิชญ์ บุตรนนท์ 01103 Ch.E วิศวกรรมเคมี * ครอสเวิร์ค
5 นายฟูเฟ่ือง ถิรเนตร 01103 Ch.E วิศวกรรมเคมี * ซอฟท์บอล
6 นายธนภน ธนานันต์กุล 01105 ME วิศวกรรมเคร่ืองกล * เทควันโด
7 นายภาณุวัตร ไกลทอง 01105 ME วิศวกรรมเคร่ืองกล * เทควันโด
8 นายวีรภัทร์ ค ายา 01105 ME วิศวกรรมเคร่ืองกล * ดนตรีสากล (กลอง) 
9 นายธัชพล อ่องแตง 01106 AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ * E-Sport
10 นายกิตติพล นิลทวีทรัพย์ 01106 AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ * บาสเกตบอล
11 นางสาวกัลยาณพิมพ์ เม่นแมน 01108 EE วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ * ยูยิตสู
12 นายปวีณ์กร

ไพบูลย์กิจ
โกศล 01108 EE วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ * ดนตรีสากล (เบส)

13 นางสาวขวัญฤดี เย็นใจเฉ่ือย 01109 EE วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) * เทควันโด
14 นายวุฒินันท์ พรรณราย 01111 CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ * เทควันโด
15 นายป้องไท เปล่ียนรังษี 01111 CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ * รักบ้ีฟุตบอล
16 นายธรรศ จักษา 01111 CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ * นักดนตรีไทย (ระนาดเอก)

17 นายคณาธิป สังข์ต้อง 01112 CE วิศวกรรมโยธา * รักบ้ีฟุตบอล
18 นายนันทพัทธ์ ศรีวัชระ 01112 CE วิศวกรรมโยธา * เทควันโด
19 นางสาวสุริยากานต์ บุตรโคตร 01112 CE วิศวกรรมโยธา * การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

20 นายภานุรุจ สุขสวรรค์ 01113 IE วิศวกรรมอุตสาหการ * ซอฟท์บอล
21 นางสาวบุณยานุช งามจ ารัส 01113 IE วิศวกรรมอุตสาหการ * เทควันโด
22 นายภุมิมนัส ประเสริฐสังข์ 01113 IE วิศวกรรมอุตสาหการ * วงประดู่แดงแบรนด์ (ทรอมโบน)

23 นายเอดาวัต ฟองจ า 01114 MHE วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ * ฟุตบอล
24 นางสาวพรรณวรินทร์ รถทอง 01114 MHE วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ * วอลเลย์บอล
25 นางสาวชาลิสา แนบสนิท 01114 MHE วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ * วอลเลย์บอล
26 นายอนพัทย์ ปาณฑะผลิน 01114 MHE วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ * หมากกระดาน
27 นายกวินภพ พลานา 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * กรีฑา
28 นายจักรทิพย์ ทองด้วง 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * ยูโด
29 นางสาวสุพิชฌาย์ อนันตกูล 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * วอลเลย์บอล
30 นางสาวสุชัญญา หุ่นพานิช 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * เทควันโด
31 นายสมศักด์ิ แสงเทียน 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * ฟุตบอล

รายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์



ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ล าดับท่ี ช่ือ สกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา/ศิลป

รายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์

32 นายณฐกร นาชัยดูลย์ 01112 CE วิศวกรรมโยธา * ฟุตซอล
33 นางสาวพิชชาพร ทองทา 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * เทนนิส
34 นางสาวจุฑาทิพย์ วรรณวัลย์ 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * บาสเกตบอล
35 นางสาวหทัยกานต์ อนุจร 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * บาสเกตบอล
36 นางสาวเบญจมาภรณ์ ปันติ 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * ยูโด
37 นางสาวโชติรัตน์ ภิญญโชติ 01115 LE วิศวกรรมโลจิสติกส์ * ดนตรีสากล (นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล)

38 นางสาวพิมพ์ชนก เป่ียมงาม 01118 IEE วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ยูยิตสู
39 นายณฐพบ สาริบุตร 01118 IEE วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน ดนตรีสากล (นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล)

40 นายศราวุฒิ พูลเขตต์ 01119 InAE วิศวกรรมเคร่ืองมือวัดและอัตโนมัติ * (จัดการศึกษาท่ี มจพ.ปราจีนบุรี) E-Sport

หมายเหตุ : * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาเทอมละ 25,000 บาท



ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ล าดับท่ี ช่ือ สกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา/ศิลป

1 นางสาวชรัญญาพร อินทน์จันทน์ 02102 TP วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ * การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

2 นายสิระ โกมารทัต 02107 TEE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) หมากกระดาน
3 นายวัชรินทร์ วะชังเงิน 02107 TEE-Pow. วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้าก าลังและระบบควบคุม (หลักสูตร 5 ปี) หมากกระดาน
4 นายพงศธร ปราสาทหินพิมาย 02109 CEE วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) * มวยสากลสมัครเล่น
5 นายภาณุพงศ์ เถาว์อ้ัน 02111 CED เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ * กรีฑา

หมายเหตุ : * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาเทอมละ 25,000 บาท

รายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ล าดับท่ี ช่ือ สกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา/ศิลป

1 นางสาวบงกช กันทะเสน 03102 WDET เทคโนโลยีวิศวกรรมการเช่ือม * แบดมินตัน
2 นายอานนท์ ค าพู 03104 AMET เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ * หมากกระดาน
3 นายภาเธียร ว่องสาทรกิจ 03104 AMET เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ * บาสเกตบอล
4 นางสาวศิรดา อารยาพันธ์ 03105 RAET เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ * ยิงปืน
5 นายอภิวรรษ พ่ึงแย้ม 03105 RAET เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ * ยิงปืน
6 นายภสุ พยาฆรสดุดี 03105 RAET เทคโนโลยีวิศวกรรมการท าความเย็นและปรับอากาศ * นักดนตรีไทย (เคร่ืองหนัง-กลอง)

7 นายพัชรพล พันตัน 03106 MTET เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ * เปตอง
8 นายกิตติกวิน ซ าสุรีย์ 03108 PNET-PE เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) * ฟุตซอล
9 นายอรุษ มงคลเกิด 03111 CvET วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี * ยิงปืน
10 นายสุรพัศ ฟองเพชร 03108 PNET-PE เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้้าและอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก าลัง) * ยิงปืน
11 นางสาวจุฬารัตน์ ตันนารัตน์ 03111 CvET วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี * การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

12 นายเอกชัย การุณรัตน์ 03112 IPTM การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ * ฟุตซอล
13 นายณัฐชนน ภระมรทัต 03112 IPTM การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ * ฟุตซอล
14 นางสาวเพ็ญศิริ ทองหวล 03113 MDET เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) * เปตอง
15 นายกิตติพงษ์ วงศ์ภูธร 03113 MDET เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเคร่ืองจักรกล (ออกแบบฯ) * ฟุตบอล

หมายเหตุ : * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาเทอมละ 19,000 บาท

   
กลุ่มโอเพนแชทส าหรับนักศึกษาโควตาปริญญาตรี 4 ปี

ปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาท่ีมีรายช่ือตามประกาศ เข้ากลุ่มโอเพนแชท (ด้วยช่ือ-นามสกุล ภาษาไทย)  
เพ่ือรับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ส าหรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีการศึกษา 2565

รายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม



ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี
ล าดับท่ี ช่ือ สกุล สาขาท่ีได้ ชนิดกีฬา/ศิลป

1 นางสาวมัณฑิรา แก้ววิลัย 04104 BT เทคโนโลยีชีวภาพ * เทควันโด
2 นางสาวพิมนัชชา เลิศเพ็ญพักตร์ 04106 FT วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร * แบดมินตัน
3 นางสาวณัฐชา อินต๊ะนาม 04109 IMI ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ * ยูโด
4 นายปัณณธร ไสยรัตน์ 04109 IMI ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ * วอลเลย์บอล
5 นางสาวศศิธร หม่ืนประจญ 04109 IMI ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ * ดนตรีสากล (นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล)

6 นายปุณณวัฒน์ นนทนาคชีวิน 04110 CS วิทยาการคอมพิวเตอร์ * เทเบิลเทนนิส
7 นายนพดล พรมเทศ 04110 CS วิทยาการคอมพิวเตอร์ * ซอฟท์บอล
8 นางสาวสุทธรา พรเลิศสว่างสุข 04110 CS วิทยาการคอมพิวเตอร์ * ว่ายน ้า
9 นายนราวิชญ์ รอดคูณพิพัฒน์ 04112 AS สถิติประยุกต์ * ครอสเวิร์ค
10 นางสาวม่ิงมุก เมียร์แมน 04115 BME วิศวกรรมชีวการแพทย์ * แบดมินตัน
11 นายศุภกร อุบลจิตต์ 04115 BME วิศวกรรมชีวการแพทย์ * รักบี ฟุตบอล
12 นางสาวอรปรียา แหลมเงินทวีศรี 04115 BME วิศวกรรมชีวการแพทย์ * บาสเกตบอล
13 นางสาวศุภลักษณ์ สมรูป 04115 BME วิศวกรรมชีวการแพทย์ * นักดนตรีไทย (จะเข้)
14 นางสาวครีมา เจริญทรัพย์ 04119 SDA วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ * วอลเลย์บอล

หมายเหตุ : * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อัตราค่าบ้ารุงการศึกษาเทอมละ 19,000 บาท

รายช่ือนักศึกษาผู้ผ่านการคัดเลือก
โครงการผู้มีความสามารถดีเด่นด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีการศึกษา 2565

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล สำขำท่ีได้ ชนิดกีฬำ/ศิลป
1 นายสิรวิชญ์ สุนทรารักษ์ 06104 CA คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง บาสเกตบอล

รำยช่ือนักศึกษำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนกีฬำ และศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม
ระดับปริญญำตรี 4 ปี/5 ปี



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล สำขำท่ีได้ ชนิดกีฬำ/ศิลป
1 นางสาวสุชารัตน์ รักสุภาพ 11101 Int.D ออกแบบภายใน * ว่ายน ้า
2 นายภูสิทธ์ิ เอกาทศ 11101 Int.D ออกแบบภายใน * ฟันดาบ (ดาบสากล)
3 นายรณกฤต นิธิทองสกุล 11101 Int.D ออกแบบภายใน * วงประดู่แดงแบรนด์  (แซกโซโฟน)

4 นายกิฤตภาส เอ่ียมใหญ่ 11102 CI.D ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ฟุตบอล
5 นายวีรภัทร สิริภัทรโชติ 11102 CI.D ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ฟุตบอล
6 นายด้ารงพล ตนบูรณ์ทรัพย์ 11102 CI.D ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ ฟุตบอล
7 นายนิรวิทธ์ิ อิศราวุธพงษา 11103 AAP.D ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ * บาสเกตบอล
8 นายพิสิษฐ์ อนุศักด์ิชัยกุล 11103 AAP.D ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ * ว่ายน ้า
9 นางสาวจิรัชญา สีโท 11104 Arch. สถาปัตยกรรม ว่ายน ้า
10 นายกรวิน บุญนุชิต 11104 Arch. สถาปัตยกรรม รักบี ฟุตบอล
11 นายภูมิแผ่นดิน เชื อเสือน้อย 11104 Arch. สถาปัตยกรรม การแสดงนาฏศิลป์ (ร้าไทย)

12 นายวีรภัทร อรรถชัยยะ 11105 IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ * ฟุตซอล
13 นายธนภัทร์ เสาวคนธ์ 11105 IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ * บาสเกตบอล
14 นายเจศรินทร์ บินอาสัน 11105 IDMB การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ * ฟุตซอล

หมายเหตุ : * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

รำยช่ือนักศึกษำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนกีฬำ และศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะสถำปัตยกรรมและกำรออกแบบ
ระดับปริญญำตรี 4 ปี/5 ปี



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล สำขำท่ีได้ ชนิดกีฬำ/ศิลป
1 นายภูริช มุ่ยแดง 12104 MAet เทคโนโลยีวิศวกรรมเคร่ืองกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ลีลาศ

รำยช่ือนักศึกษำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนกีฬำ และศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะวิศวกรรมศำสตร์และเทคโนโลยี
ระดับปริญญำตรี 4 ปี/5 ปี



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล สำขำท่ีได้ ชนิดกีฬำ/ศิลป
1 นายรชต อุปถัมภ์ 14103 BIBLA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ฟุตบอล
2 นายศสิษฐ์ พวงมะลิ 14103 BIBLA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ เทเบิลเทนนิส
3 นายพชร อุปถัมภ์ 14103 BIBLA บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ฟุตบอล

รำยช่ือนักศึกษำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนกีฬำ และศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะบริหำรธุรกิจ
ระดับปริญญำตรี 4 ปี/5 ปี



ล ำดับท่ี ช่ือ สกุล สำขำท่ีได้ ชนิดกีฬำ/ศิลป
1 นายณัฐบดินทร์ วิยาภรณ์ 16101 BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ * ฟุตบอล
2 นางสาวกรรณิการ์ ขันตี 16101 BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ * การแสดงนาฏศิลป์ (ร าไทย)

3 นายวริษฐ์ บัวเทพ 16101 BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ * ดนตรีสากล (คีย์บอร์ด)
4 นายภาสกร ยัคลา 16101 BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ * มวยสากลสมัครเล่น
5 นายจิรวัฒน์ ธนประสิทธ์ิพัฒนา 16101 BBR การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ * ฟุตบอล
6 นายธัญพิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์ 16102 BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ * ว่ายน  า
7 นายสุเมธ บ้านพรวน 16102 BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ * ฟุตบอล
8 นางสาวปัญฐินีย์ เทพณรงค์ 16102 BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ * แบดมินตัน
9 นางสาวปภาดา ตันปฏิมา 16102 BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ * ดนตรีสากล (นักร้องเพลงสากล/ไทยสากล)

10 นางสาวณัฐริณีย์ เข้าพิมาย 16102 BMS การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ * ยูโด

หมายเหตุ : * หลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ อัตราค่าบ ารุงการศึกษาเทอมละ 25,000 บาท

รำยช่ือนักศึกษำผู้ผ่ำนกำรคัดเลือก
โครงกำรผู้มีควำมสำมำรถดีเด่นด้ำนกีฬำ และศิลปวัฒนธรรม ประจ ำปีกำรศึกษำ 2565

คณะพัฒนำธุรกิจและอุตสำหกรรม
ระดับปริญญำตรี 4 ปี/5 ปี




