
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร 

ท่ี 0081 /2565 

เรื่อง รายละเอียดท่ีตองถือปฏิบัติในการเปนนักศึกษาใหม  

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

โครงการ ADMISSION (TCAS 3) ประจําปการศึกษา 2565 

----------------------------------------------- 

กําหนดการ การดําเนินการ 

วันท่ี 2 มิถุนายน 2565 ดูประกาศรายชื่อผูยืนยันสิทธิ์เขาศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือไดท่ี http://www.admission.kmutnb.ac.th 

วันท่ี 6 – 15 มิถุนายน 2565 ผูผานการคัดเลือกเรียบรอยแลว ใหเขาระบบชาํระเงินนักศึกษาใหมท่ีหนาเว็บไซต 

http://newstudent.kmutnb.ac.th/student/studentlogin.aspx 

โดยใชเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก เพ่ือพิมพใบแจงชําระเงินคาลงทะเบียน แลวนําไป

ชําระเงินท่ีเคารเตอรธนาคาร 

20 มิถุนายน 2565 เปนตนไป 

(กรอกขอมูลใหครบถวน 

กอนวันพบอาจารยที่ปรึกษา) 

กรอกขอมูลทะเบียนประวัติเพื่อข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565 (แบบออนไลน) ดังนี้ 

1. คูมือข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม คลิก  

http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step#1480679967802-aedd877e-9ae0  

2. คูมือนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2565 คลิก 

http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step#1480679928218-fbd0fde2-c656  

3. ข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต http://stdregis.kmutnb.ac.th/  

4. ศึกษาคูมือการใชระบบรายงานตัวออนไลน  

ที่เว็บไซต http://202.28.17.163/ulStdNew/OnlineMatriculation.pdf  

5. รายงานตัวนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต http://202.28.17.163/ulStdNew/login/ 

6. คูมือการใชงานระบบรายงานตัวนักศึกษาใหม ที่เว็บไซต 

http://202.28.17.163/ulStdNew/OnlineMatriculation.pdf  

หมายเหตุ :  เวนระยะหลังจากวันสุดทายของการชําระเงิน 4 วัน เนื่องจากตองรอขอมูลนักศึกษา 

 ที่ชําระเงินเรียบรอยแลวจากคณะฯ เพื่อจัดทํารหัสประจําตัวนักศึกษา 

นักศึกษา ทุกคนตองกรอกขอมูล ใน การขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม และ การรายงานตัว

นักศึกษาใหม 

http://www.admission.kmutnb.ac.th/
http://newstudent.kmutnb.ac.th/student/studentlogin.aspx
http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step#1480679967802-aedd877e-9ae0
http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step#1480679967802-aedd877e-9ae0
http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step#1480679928218-fbd0fde2-c656
http://acdserv.kmutnb.ac.th/guide-step#1480679928218-fbd0fde2-c656
http://stdregis.kmutnb.ac.th/
http://202.28.17.163/ulStdNew/OnlineMatriculation.pdf
http://202.28.17.163/ulStdNew/login/
http://202.28.17.163/ulStdNew/OnlineMatriculation.pdf


กําหนดการ การดําเนินการ 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 

เวลา 07.00 – 12.00 น.  

(เร่ิมลงทะเบียนเวลา 07.00 - 08.00 น.) 

นักศึกษาใหมทุกคนตองเขารับฟงการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมประดูแดง ชั้น 2  

อาคารอเนกประสงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

หมายเหตุ นักศึกษาใหมวิทยาเขตปราจีนบุรี ใหข้ึนรถบัสที่หอพักนักศึกษาชาย เวลา 05.00 น. 

การเขารวมโครงการปฐมนิเทศ ปการศึกษา 2565 

1. นักศึกษาใหมตองแสดงประวัติการฉีดวัค ซีนครบตามเกณฑ  (อยางนอย 2 เ ข็ม)

ในแอป "หมอพรอม" หากไมครบใหใชผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR เปนลบภายใน 72 ชั่วโมง

แสดงแทนได ณ จุดลงทะเบียน

2. นักศึกษาใหมทุกคนตองมีผลตรวจ ATK หรือ RT-PCR ไมเกิน 72 ชั่วโมง โดยแสดงผลการ

ตรวจเปนภาพถายตอเจาหนาที่รับลงทะเบียน หรือผูมีหนาที่รับผิดชอบ ณ จุดรับลงทะเบียน

3. นักศึกษาใหมทุกคนตองสวมหนากากอนามัย 2 ชั้นตลอดเวลาการเขารวมงาน

11 กรกฎาคม 2565 พบอาจารยทีป่รึกษา (รูปแบบออนไลน)  สามารถติดตามไดที่ https://bit.ly/3JZEYMd 

18 กรกฎาคม 2565 เปดภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2565 

* หากมีการเปลี่ยนแปลงกําหนดการจะแจงใหนักศึกษาทราบและใหนักศึกษาติดตามขอมูลขาวสารและกรณีมีขอสงสยัหรือปญหาท่ีตองการ

ส อ บ ถ า ม เ พ่ิ ม เ ติ ม  ติ ด ต อ ไ ด ท่ี ง า น บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า  ห ม า ย เ ล ข โ ท ร ศั พ ท  0 2 - 5 5 5 - 2 0 0 0  ต อ  8 1 4 7 , 8 1 1 0

หรือทาง E-mail : academic@eng.kmutnb.ac.th และ Line : https://lin.ee/rullWJe  หรือแอดไลนไดท่ี @414meyyw

ท่ีเว็บไซต : https://www.eng.kmutnb.ac.th ทางเพจ งานวิชาการและกจิการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

ลิ้ง : https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb

ประกาศ ณ วันท่ี 24 พฤษภาคม 2565 

(รองศาสตราจารย ดร.อุดมเกียรติ  นนทแกว) 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 

https://bit.ly/3JZEYMd
mailto:academic@eng.kmutnb.ac.th
https://lin.ee/rullWJe
https://www.eng.kmutnb.ac.th/
https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb
https://www.facebook.com/sa.engineering.kmutnb


 
 

เอกสารท่ีตองเตรียมสําหรับรายงานตัวนักศึกษาใหมออนไลน ประกอบดวย 

1. สําเนาใบแสดงผลการเรียนดานหนาและหลัง (ใบระเบียน/Transcript) รับรองสําเนาถูกตอง รูปแบบไฟล .pdf 

2. สําเนาบัตรประชาชน (เฉพาะดานหนาของบัตร) รับรองสําเนาถูกตอง รูปแบบไฟล .pdf  

3. สําเนาทะเบียนบาน ใหสําเนาหนารายการเก่ียวกับบานและรายบุคคลในบานท่ีมีชื่อของนักศึกษาใหอยูหนาเดียวกัน 

รับรองสําเนาถูกตอง รูปแบบไฟล .pdf  

4. ทะเบียนประวัติ (เอกสารท่ีดาวนโหลดจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม)  

ลงลายมือช่ือ รูปแบบไฟล .pdf  

5. ใบแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา (เอกสารท่ีดาวนโหลดจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม)  

ลงลายมือช่ือ รูปแบบไฟล .pdf  

6. แบบฟอรมขอมูลเพ่ือประกอบขอเปดบัญชี (เอกสารท่ีดาวนโหลดจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม)  

ลงลายมือช่ือ รูปแบบไฟล .pdf  

7. คํารับรองผูปกครอง/ปกครองตนเอง (เอกสารท่ีดาวนโหลดจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม)  

ลงลายมือช่ือ รูปแบบไฟล .pdf  

8. คํารับรองนักศึกษาและหนังสือยินยอมตรวจสอบคุณวุฒิ (เอกสารท่ีดาวนโหลดจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม)  

ลงลายมือช่ือ รูปแบบไฟล .pdf  

9. คําสัญญาการเขาเรียนของนักศึกษา (เอกสารท่ีดาวนโหลดจากระบบข้ึนทะเบียนนักศึกษาใหม)  

ลงลายมือช่ือ รูปแบบไฟล .pdf  

10.ใบเสร็จชําระเงินคาลงทะเบียนเรียน/หลักฐานการชําระเงิน รูปแบบไฟล .pdf หรือ .jpg หมายเหตุ  

* หากปจจุบันมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุลหรือคํานําหนา และไมตรงกับใบแสดงผลการเรียน ใหแนบเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-

สกุลหรือคํานําหนา 

 



คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

ขอประกาศรายช่ือผูมีสิทธิ์เขาศึกษา 

โครงการ ADMISSION (TCAS 3) ประจําปการศึกษา 2565 

1. ภาควิชาวิศวกรรมการผลิตและหุนยนต 

 PE วิศวกรรมการผลิต (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 64 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายสุทธินนท บุญคง 

2 นางสาวมิรันต ี ธีระเวช 

3 นายบูรพา โพธิ์ขี 

4 นายสิรวิชญ พัฒนชัย 

5 นางสาวปนรดา ปนสุข 

6 นางสาวกันตกนิษฐ มหะหมัดกอเซ็ม 

7 นายพัสกร บุญพงศภานุ 

8 นายทินภัทร แกวกลงึกลม 

9 นายธัชนนท เลิศผดุงสุข 

10 นายกิตติพันธ รัตนบุรี 

11 นายภัทรพล ผันอากาศ 

12 นางสาวอรจิรา หรุนทัพ 

13 นายวชิรา ชารัมย 

14 นายภัทรภูมิ วงศประสิทธิ์ 

15 นายภาสกร ตอมสุวรรณ 

16 นายภากร ชุนประสิทธิ ์

17 นางสาวชนมนิภา สนธิสมบัต ิ

18 นายภูผา ปรีชาเวชกุล 

19 นายธนพัฒน เกศสรอย 

20 นางสาวนิลาวัลย ภูเอ่ียม 

21 นายภูมิพัฒน เจริญศิลพุทธคุณ 

22 นางสาวธัญรดา บุญค้ิว 

23 นางสาวแพรพลอย ไตรนพธนรัตน 

24 นางสาวญภา สุขลกัษณ 

25 นางสาวกวินทิพย ทิศกระโทก 

26 นายปฏิภาณ พละทรัพย 

27 นายศุภณัฐ เกนโรจน 



2 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

28 นายกิตตินัน รอดชื่น 

29 นายยศภัทร เอ่ียมดี 

30 นางสาวณัฐนร ี นันทสมสราญ 

31 นางสาวกิติยา มีขวัญ 

32 นายณัฐวัตร คําชะนาม 

33 นายธีรวัฒน หนูสมจิตต 

34 นายกฤติกร สิริกนกไชย 

35 นายอนพัทย โพธิ์เกษม 

36 นายณกมล จิระเจริญรัตน 

37 นางสาวญาตาว ี นามวิจิตร 

38 นายสิรภพ พุทธาผาย 

39 นางสาววายุภักษ สกุลโพน 

40 นายพัทธพงศ วัฒนพฤกษชาติ 

41 นางสาวแพรวพัชร ชูเทพ 

42 นางสาวณัฏฐณิชา แดงยวน 

43 นายเนติรัฐ โสภณอัมพรสกุล 

44 นางสาวนรารัตน ขันภิบาล 

45 นายรัฐรพี หลอลีฬหา 

46 นายธวัชชัย สิทธิราช 

47 นายศุภพล จูนอย 

48 นางสาวปาจรีย ประยูรวงษ 

49 นายเจตติศักดิ์ เพ็ชรอุด 

50 นายคณาพงษ สุขพันธ 

51 นางสาวพรพิมล พุทธรัตน 

52 นางสาวสุดารัตน ฝากกลาง 

53 นางสาวอารียา โพธิ์ทอง 

54 นายอรรถพล รักษายนต 

55 นางสาวกนิษฐา โสดาวิชิต 

56 นายวัฒนะ คงสมทอง 

57 นายเสฏฐวุฒ ิ นันทโร 

58 นายนันทิพัฒน วรรณสุทธิ์ 

59 นายวทัญู ทองบอ 



3 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

60 นายเอกรินทร สีทอง 

61 นายทักศิลา สนั่นรัมย 

62 นายธนบด ี เปยมสอาด 

63 นายจีราวัฒน ปทุมจันทรัตน 

64 นายชโยดม คลายแกว 

 

 E-RE วิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (จํานวน 17 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายกิตติธัช เตรียมเชิดติวงศ 

2 นายดิษฐกานต ชางหลอ 

3 นายศศวิษาณ ปนวนิช 

4 นางสาวสุรัตนา กองสวัสดิ์ 

5 นางสาวชนานาถ ศุภโกมลกิจ 

6 นายสิรภพ ศรีสุข 

7 นายฐาณสิงห จันทรศรีตระกูล 

8 นางสาวกนกวรรณ ภพักตรจันทร 

9 นางสาววิไลวรรณ นครศรี 

10 นายชญานิน ธิติกุลวัฒน 

11 นางสาวกัญญาพัชร กลั่นภักดี 

12 นายชวัลวิทย ไชยงค 

13 นายกฤศณัฎฐ รัตนประเสริฐ 

14 นางสาวบัณฑิตา บุญเรือง 

15 นายเกรียงไกร วัฒนกิจวิชัย 

16 นางสาวปรีชญา อุบล 

17 นายธัชวุฒ ิ ธนารุงโรจนกิจ 

 

2. ภาควิชาวิศวกรรมเคมี 

 Ch.E วิศวกรรมเคมี (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 27 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายณัฐภูมินทร วงศโสภา 

2 นางสาวจิรัสยา พรพุทธิชัย 

3 นายสราวุฒ ิ จิตรีเหิม 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

4 นายภาณุวัฒน สมบุญมี 

5 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทรศรี 

6 นางสาวอลิตลา คลายแสง 

7 นางสาววรรณวนัช พันทวี 

8 นายพีรพล ครุฑวงศ 

9 นางสาวณัฐณิชา ดาราภูมิ 

10 นายภูริ วนัปติกุล 

11 นางสาวธัญญา เดชฤทธิ์ 

12 นางสาวบุณยาพร ยิ้มสิริวิบูลย 

13 นางสาวณัฐนร ี รอดจิตต 

14 นางสาวฐิติมา หงษออน 

15 นางสาวยุพเรส สมีแจง 

16 นางสาววนัสนันท รูปโอ 

17 นางสาวจิราภรณ พลม่ัน 

18 นางสาวกวิสรา พันธชาต ิ

19 นางสาวสุชานร ี คําช ู

20 นายวรวิช แซหลี 

21 นายฐาปกรณ เกียรติกองแกว 

22 นางสาวปยะธิดา สุวรรณ 

23 นางสาวจิตติมา บุญเกตุ 

24 นายปรินทร สองเมือง 

25 นางสาวสุชานาถ ประดน 

26 นางสาวภัทรวด ี ทองทิพย 

27 นางสาวลักษิกา พรหมรุง 

 

3. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ 

 ME วิศวกรรมเครื่องกล (จํานวน 36 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายภูกฤษ อ่ิมจิตร 

2 นายเกริกประกาย ปากเมย 

3 นายอิลฮาม เดเระมะ 

4 นางสาววรางคนา อังคณา 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

5 นายนภัส มานะนิต 

6 นายกิตติวัฒน อุบลพันธุ 

7 นายชลชาต ิ อนุสรณ 

8 นายธนกฤต ประดา 

9 นายศรัณย ทองริบุรี 

10 นายธีริศม ศรีจํานงค 

11 นายณุสมัช วาณิชจรรยา 

12 นายราชันย แสงทอง 

13 นายธีรภัทร ธารพนาไพร 

14 นายทัพ ทัพธานี 

15 นายกันตวิชญ พงศพัชรเมธ ี

16 นายทักษิณ เกิดโภคา 

17 นายเสฏฐวุฒ ิ ชลารัตน 

18 นายณัฐพงศ วีรพันธุ 

19 นายนวพร เพ็ชรรัตน 

20 นายภัทรธร แพรนาน 

21 นายสิสุพงษ วิริยาทรพันธุ 

22 นายเหมมิญช นพกิจพงษพร 

23 นายณัชชากร สาตรแสง 

24 นายอภิวิชญ ผลอินทร 

25 นายณกรวีร ออนสอาด 

26 นายพีรภัทร บุญโทแสง 

27 นายกิตติพัฒน ทองคํา 

28 นายนรบดี เหลี่ยมไทย 

29 นางสาวเสาวลักษณ ชิณวงษ 

30 นายธนภัทร แซช ี

31 นางสาวพลอยไพลิน รอดหาญ 

32 นายรัชพล ภิรมยกิจ 

33 นายจิรายุ แสงไทย 

34 นายมุมณัส สงนุย 

35 นายวัชริศ ฉินศิริกุล 

36 นายณภัทร ถือธงชัย 
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 AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ (จํานวน 20 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายคณพัฒน แกวมาลัย 

2 นายภูริวรรธน ศรีเสี่ยงบุญ 

3 นายคงชล มณีจักร 

4 นายจตุรงค ทุมประเสน 

5 นางสาวมัญชร ี แสนโภคทรัพย 

6 นายธนภัทร นิ่มนอย 

7 นายวิศรุต ชื่นนิยม 

8 นายดิษยธร จิรนนัทราภรณ 

9 นายณภัทร เรืองเชื้อเหมือน 

10 นายอภิวิชญ รักแสง 

11 นางสาวรตนพร ท่ีปกาญจนกุล 

12 นางสาวจิณณจุฑา ประสิทธิชาต ิ

13 นายวชิรวิทย วงศเจริญถาวร 

14 นายคุณานนต วั้งจั้น 

15 นายณภัทร โทนรัตน 

16 นางสาวมัสยา งามยิ่ง 

17 นางสาวปฏิมา สาเระ 

18 นางสาวศุภกานต มณีโชต ิ

19 นางสาวภาวิน ี เขียวสิน 

20 นายคณิน เกียรติขจรวิทย 

 

 I-ME วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) (จํานวน 4 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นางสาวศศิวิมล ฟองเจริญ 

2 นายอรรถพล ถ่ินปรีดา 

3 นายชิติพัทธ วงศวาสน 

4 นายณธกร อินทรานุกูล 
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 I-AE วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) (จํานวน 2 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายณภัค ธนพรชูชวง 

2 นายธีรภัทร สาราบรรณ 

 

4. ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร 

 EE วิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิศวกรรมไฟฟากําลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ) (จํานวน 25 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายสิรดนัย ปยะโชติพงษ 

2 นายศิรวิชญ เปรื่องคา 

3 นายวรฤทธิ์ สืบทอง 

4 นางสาวภัทรภา หาเรือนมิตร 

5 นายธีรภทัร รชตวงศชัย 

6 นายนพวิชญ ยอดมาลี 

7 นายตรีศักดิ์ ขาวสอาด 

8 นายวศิน ขันติวิริยาคม 

9 นายชินวุฒ ิ อมรรัตนานุเคราะห 

10 นายนพรัตน เพ็ญภาค 

11 นายภูวเดช ยงฮะ 

12 นางสาวณัฐชา โพธิ์ทอง 

13 นายวิศรุต ปฤษณารุณ 

14 นายธนากรณ โพธิ์ทอง 

15 นายมัสอูด มัสอูดี 

16 นายกันตพงศ พงษสุวรรณ 

17 นายศุภพลกฤษฏิ์ เข็มแกว 

18 นายเกริกชัย แซยอง 

19 นายภูมินทร ยิ้มอยู 

20 นางสาวอุเบกขา โจไซยาห 

21 นายวโรดม อนุชนอย 

22 นายเมธนี ศรีคงจันทร 

23 นายศุภเศรษฐ พีระวงศ 

24 นายภาคภูมิ ออเจษฎากุล 

25 นางสาวนันทนา ภูวงศ 
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 EE วิศวกรรมไฟฟา (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (จํานวน 10 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นางสาวอริสา ไขรัศมี 

2 นายณัฐภัทร จอนกระจาย 

3 นายเจตนพล สอนมนต 

4 นายธนินทร เลิศพานิช 

5 นายจิรัฎฐ ตั้งเถกิงเกียรติ์ 

6 นายภครัช บอบัวทอง 

7 นายอารยะ ทวีศรี 

8 นายสรธญั ดวงเดน 

9 นายวสิษฐ บุญยานาม 

10 นายอาดีล สือร ี

 

 E-EE วิศวกรรมไฟฟา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ภาษาอังกฤษ) (จํานวน 4 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นางสาวธัญนภัทร พลหิรัญลักษ 

2 นางสาวอรพรรณ ฤกษชะงาย 

3 นายปวรปรัชญ สมงาม 

4 นายญาณภัทร พิทักษมงคล 

 

 CprE วิศวกรรมคอมพิวเตอร (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 19 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายกษิดิศ จันทรเพ็ญ 

2 นายอัษฎาวุธ เวทการ 

3 นายฆณพงษ เต็กตระกูล 

4 นายณัฐวร จิตตวโรดม 

5 นายณัฐกานต คุมสุภา 

6 นางสาวณัชชา พิงศหาญ 

7 นายวิชชากร สุวรรณรินทร 

8 นายวศิน สิงหวงค 

9 นายภูษิต ขําเกิด 

10 นายภูตะวัน จันทรเรือง 

11 นายคุณาพจน สุทธินนท 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

12 นายชินบัญชร ยืนม่ัน 

13 นายกฤติทัต วิบุลสันต ิ

14 นายตะวัน ลีลาเกียรติวณิช 

15 นางสาวพิญพิชชา วิภาภรณพรรณ 

16 นายณดล หุณชนะเสวีย 

17 นายสหิรัญ นอยประเสริฐ 

18 นายณฐพงศ รอดปรีชา 

19 นายพชร เจียรจินดา 

 

5. ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

 CE วิศวกรรมโยธา (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 20 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายฐิติพงศ เรืองเสวียด 

2 นายพศวัต วิเศษสมวงศ 

3 นายปรัญวัชร ชุมปลั่ง 

4 นายธีรภัทร กันฉุน 

5 นางสาววรรณนิษา น้ําใส 

6 นายภูมิสิทธิ ์ ฦาชา 

7 นายวัชรากรณ จะสา 

8 นายศักดิ์สิทธิ์ กลิ่นจันทน 

9 นายนพณัฐ วรรณโสภณ 

10 นายกฤษตเมธ ฟองแกว 

11 นายธารทอง กําปนทอง 

12 นายกรภัทร รักเกียรติยศ 

13 นายเมธาสิทธิ ์ แพรกทอง 

14 นายฟารุตต เตะ 

15 นางสาวธัญรัศม เลิศสุขขีรัตน 

16 นายสนทรรศน กระจางชีพ 

17 นายวิศวะ สุทธวงค 

18 นางสาวปริตา พิมพิสาร 

19 นายณัฐพล หลวงโย 

20 นายภูชัสส ฉวาง 
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 CE วิศวกรรมโยธา (โครงการสมบทพิเศษ) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 40 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายชุติพล ฤกษปาณี 

2 นางสาวศิรภัสสร บอโทณดํา 

3 นางสาวพิชญดา ธรรมจารี 

4 นายเลิศพิสิฐ อินธิรัตน 

5 นายศิวกร อรัญรักษ 

6 นายพงศภาวี บุญพร 

7 นายธนภัทร กรานแกว 

8 นายปารินทร งามสรรพ 

9 นางสาวนันทนภัส ทองนอก 

10 นายราเมศวร จวนสาง 

11 นายปณณวิชญ ภัทรธนไพบูลย 

12 นายอินทัช หลิ่วสุวรรณ 

13 นายธัชนนท วงษจันทร 

14 นางสาวดาริกา ยังเย็น 

15 นายปาณรวัฐ สมรูป 

16 นางสาวแพรวา มืดมาก 

17 นายวิญู ศรีออน 

18 นายธนบูรณ ปกพุม 

19 นางสาวศศิวรรณ เจริญวาที 

20 นางสาวกัญญาณัฐ จันทรทิพย 

21 นายอัยการ พุกสุวรรณ 

22 นายกิตติศักดิ์ เขียวเกิด 

23 นางสาวนลิน ี ชมกระโทก 

24 นายณฐกฤต อยูพุม 

25 นายพงศธร ทาวทอง 

26 นายปฐวีเกียรติ ์ ประศรี 

27 นายธีรภัทร สุโภภาค 

   

   



11 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

28 นางสาวปณฑิตา แคนดา 

29 นางสาวนภารัตน เคนทาว 

30 นายภาสวุฒ ิ อาบุญงาม 

31 นางสาวพลอยสวย กรุดมินบุรี 

32 นายวโรดม ดานกาวหนา 

33 นายชนาธิป ชาติเชื้อ 

34 นายศุภกิตติ์ ประภากรแกวรัตน 

35 นายสหรัฐ ผาสุข 

36 นายธนธร สุดสวาท 

37 นายธนาธิป แสงสวาง 

38 นางสาวณัฏฐากร คงเพชร 

39 นายศุภชัย ศุภพิทักษ 

40 นายศิรวิทย วงษพระจันทร 

 

6. ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

 IE วิศวกรรมอุตสาหการ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 10 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นางสาวชาดา กาญจนจินดา 

2 นายภูรีภัทร หินพราย 

3 นายวรพงศ นิ่มนวล 

4 นางสาวอรวี มีเสมอ 

5 นายจิรวัฒน จันทรหอม 

6 นายวรสิทธิ์ แกวอุดม 

7 นางสาวโสภณาฐิลักษณ ทองประเสริฐ 

8 นางสาวดารินทร โครงกาบ 

9 นางสาวกวินนา หนูแกว 

10 นายรชวรรธน ปราณีตพลกรัง 
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7. ภาควิชาวิศวกรรมขนถายวัสดุและโลจิสติกส 

 MHE วิศวกรรมขนถายวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 9 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายพิชิตพล แสงสุข 

2 นายภูริวัฒน สุขรักษ 

3 นายพลกวินท แดงสอาด 

4 นายวราเมธ แตงขาว 

5 นายณัฐชนนท วีรหิรัญโรจน 

6 นายปฏิภาณ หทัยอําไพกุล 

7 นายกษิดิส ไชยศรี 

8 นายเจษฎา นิยมทอง 

9 นายปพน ปญญา 

 

 LE วิศวกรรมโลจิสติกส (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 20 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายธนาณัต ิ ชาวเกวียน 

2 นายธนพงศ แกวขาว 

3 นายพิสิฐกร สุนทรมัฏฐ 

4 นายศรอัมรินทร เพ็ชรทวี 

5 นางสาวภาวิดา เตชธนชาญ 

6 นางสาวกวิตา บึงไกร 

7 นางสาวจิตรสิณี จีระประเสริฐ 

8 นางสาววรัชยา หลอพูลกิจสกุล 

9 นายณพณดล ชวยบํารุง 

10 นายอัครพล หทัยทัศน 

11 นายวัฒนพงษ บุญเล็ก 

12 นางสาวปาณิสรา ผังรักษ 

13 นายธนยศ เชาวขุนทด 

14 นางสาวมาลีนา หมัดละ 

15 นายณภัทร ประทุมชาติ 

16 นายธีรธวัช หอมแมน 

17 นางสาวจิรภัทร พรมนอย 

18 นางสาววาริธร แหลมมวง 
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ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

19 นางสาวอรณิชา หอมขจร 

20 นางสาวขวัญชนก เชื้อวังคํา 

 

 LE วิศวกรรมโลจิสติกส (โครงการสมบทพิเศษ) (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 10 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายกิตติธัช ทิพประมวล 

2 นางสาวชนิตา บุณยรังค 

3 นางสาวนันทิกานต กุลี 

4 นายอัสสช ิ พ้ืนบาตร 

5 นางสาวแพรวา ลาดเหลา 

6 นางสาวพรนภัส พงศเนตรวิไล 

7 นายยุทธจัก แมนธน ู

8 นายโปษัณ เต็งเมืองปก 

9 นายกษิดิ์เดช ครุฑอินทร 

10 นายศุภกฤต รอดดี 

 

8. ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต 

 MATE วิศวกรรมวัสดุ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 10 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายประวิชญ รัตนประจักร 

2 นายศิวัช กรมพะไมย 

3 นายอับดุลซูโกร เจะแฮ 

4 นายภูมิเขมชาติ สุชาต ิ

5 นายชลชาต ิ ทินราช 

6 นางสาวแพรณิกา พินิจงาม 

7 นายชัช แปลงเงิน 

8 นางสาวจิรประภา ความสุข 

9 นางสาวณัฐณิชา โภชนพันธ 

10 นางสาวสตมณ จันทาส ี
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9. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส 

 InAE วิศวกรรมเครื่องมือวัดและระบบอัตโนมัติ (เสริมทักษะภาษาอังกฤษ) (จํานวน 2 คน) 

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล 

1 นายยศพัทธ ปานถม 

2 นางสาวนัทชา ประจติร 

 




