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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
เรื่อง  รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่น 

ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ และผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์  
ประจ าปีการศึกษา 2566 

-------------------------------------- 
   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

ส าหรับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  และผู้มีความสามารถดีเด่นด้านหุ่นยนต์  
ประจ าปีการศึกษา 2566 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ฐานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง/เทียบโอน ดังมีรายละเอียดการสอบ
สัมภาษณ์และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ถือปฏิบัติ 
ดังนี้ 

 1. ผู้มีรายชื่อทีม่ีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องพร้อมที่จะปฏิบัติตามประกาศนี้ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
และจะเรียกร้องสิทธิ์ภายหลังไม่ได้ 

  2. ก าหนดการสอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
 3. รูปแบบและการสอบสัมภาษณ์เป็นไปตามที่คณะ/วิทยาลัยก าหนด ตามรายละเอียดที่แนบ 

ท้ายประกาศฉบับนี้ 
 

      ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม  พ.ศ. 2565 
 

                                           
   (ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี) 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
 ปฏิบัติการแทนอธิการบดี 
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           ผู้มีรายช่ือที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์ตาม วัน เวลา และสถานที่ ที่ก าหนด  ดังนี้  

คณะ/วิทยาลัย 
วันที่สอบ
สัมภาษณ ์

เวลาเริ่มสอบ
สัมภาษณ ์

วิธีการสอบสัมภาษณ์/สถานทีส่อบสัมภาษณ์ 

▪ จัดการศึกษาที่ มจพ. กรุงเทพมหานคร 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
• ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
• ด้านหุ่นยนต ์

วันเสาร์ที่  
24 ธันวาคม 

2565 

12.00 น. 
ถึง 

18.00 น. 

1. สอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน  
   อาคาร 81 ชั้น 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
   มจพ. กรุงเทพมหานคร 
2. ห้องรอสอบสัมภาษณ์ 
   2.1 ห้องรอสอบสัมภาษณ์ (สว่นกลาง) 
        อาคาร 81 ชั้น 5 ห้อง 81-508 A และ B 
   2.2 ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต (PE) 
        อาคาร 81 ชั้น 5 ห้อง 81-509 
   2.3 ภาควิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมตัิ (E-RE) 
        อาคาร 81 ชั้น 5 ห้อง 81-511 
   2.4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) 
        อาคาร 81 ชั้น 5 ห้อง 81-513 
   2.5 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน (IEE)  
        อาคาร 81 ชั้น 5 ห้อง 81-505 
   2.6 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Ch.E) 
        อาคาร 81 ชั้น 5 ห้อง 81-514 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
• ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
• ด้านหุ่นยนต ์

วันเสาร์ที่  
24 ธันวาคม 

2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน     
อาคาร 52 ห้อง 52-309B  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพมหานคร 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
• ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
• ด้านหุ่นยนต ์

วันเสาร์ที่  
24 ธันวาคม 

2565 

09.00 น. 
ถึง 

12.00 น. 

สอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) 
ห้องประชุมส านักงานโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์  
ไทย-เยอรมัน อาคาร 90 ชั้น 2 มจพ.กรุงเทพมหานคร 
 

วันเสาร์ที่  
24 ธันวาคม 

2565 

09.00 น. 
ถึง 

12.00 น. 

สอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน ระดบัปริญญาตร ี
ห้องประชุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3  
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. กรุงเทพมหานคร 
 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์
• ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
• ด้านหุ่นยนต ์

วันเสาร์ที่  
24 ธันวาคม 

2565 

09.00 น. 
ถึง 

12.00 น. 

สอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน 
ห้อง 78-615 ชั้น 6 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  
มจพ. กรุงเทพมหานคร 
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คณะ/วิทยาลัย 
วันที่สอบ
สัมภาษณ ์

เวลาเริ่มสอบ
สัมภาษณ ์

วิธีการสอบสัมภาษณ์/สถานทีส่อบสัมภาษณ์ 

▪ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 
คณะเทคโนโลยีและการจดัการ
อุตสาหกรรม 
• ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
• ด้านหุ่นยนต ์

วันเสาร์ที่  
24 ธันวาคม 

2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงานแบบออนไลน์  
โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ด าเนินการ ดังนี้ 
   1. เข้ากลุ่มไลน์ Fitm โควตาพิเศษเพ่ือรายงานตัว 
นัดหมาย และชี้แจงรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ด้วยการ
สแกนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่าง 
 

 
กลุ่มไลน์ Fitm โควตาพิเศษ 

 
   2. ให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ตั้งแต่
วันที่ 20 - 23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ด้วยการลงทะเบียน
และยื่นเอกสารในแบบฟอร์มรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม   
มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี ตามลิ้งค์ด้านล่าง 
https://forms.gle/5iVgVhcZLHniCxYB7 
หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ดด้านล่าง 

 

 
แบบฟอร์มรายงานตัวเข้าสอบสัมภาษณ์ 

 
   3. เมื่อผู้มีรายชื่อเข้ากลุ่มไลน์และรายงานตัวตามข้อ 2  
เรียบร้อยแล้ว รอการนัดหมายสอบสัมภาษณ์ทางกลุ่มไลน์ 
หรืออีเมลที่ใช้สมัคร 
 

 

 

 

https://forms.gle/5iVgVhcZLHniCxYB7
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คณะ/วิทยาลัย 
วันที่สอบ
สัมภาษณ ์

เวลาเริ่มสอบ
สัมภาษณ ์

วิธีการสอบสัมภาษณ์/สถานทีส่อบสัมภาษณ์ 

▪ จัดการศึกษาที่ มจพ. วิทยาเขตระยอง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
• ด้านนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
• ด้านหุ่นยนต ์

วันเสาร์ที่  
24 ธันวาคม 

2565 

09.00 น. 
เป็นต้นไป 

สอบสัมภาษณ์และน าเสนอผลงาน 
อาคารปฏิบัติการรวมดา้นวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
ชั้น 1 มจพ. วิทยาเขตระยอง 

 



คณะ/วิทยาลัยท่ีมีสิทธ์ิสอบ เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6-1110047 0110047-8 เด็กชาย เกียรติศักด์ิ แซ่ไน้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9-1110003 0110031-2 นาย ปภพ สุวรรณพรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2-1110006 0110020-5 นางสาว นาเดีย โต๊ะหาด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8-1110008 0110013-0 นาย อธิป บัวส าลี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2-1110011 0110036-1 นาย ภูรินท์ ก้องเกียรตินคร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-1110012 0110018-9 นางสาว พัชรนันท์ จรัสพลธนภัทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6-1110014 0110029-6 นาย เจษฎา เภรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9-1110022 0110009-8 นาย ธนธร ภิรมย์เนตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7-1110023 0110007-2 นาย วุฒิชาติ ยังพะกูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2-1110025 0110019-7 นางสาว นพวรรณ พูลผล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8-1110027 0110027-0 นางสาว ส าอางค์ วงษ์จักร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4-1110029 0110015-5 นาย เจตนิพัทธ์ แสงค าภา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9-1110036 0110037-9 นาย ภูพิรัฐ เล่ือมมะโน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8-1110013 0110032-0 นางสาว ธนภรณ์ คงธนะวานิช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3-1110015 0110003-1 นาย คุณานนต์ โสภาเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5-1110019 0110028-8 นาย ฟาฮิม รามาน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1-1110021 0110038-7 นาย เพชร เทือกสุบรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1-1110016 0110017-1 นางสาว วรกัญญา สินพิชิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3-1110020 0110023-9 นางสาว กัลยกร เสน่หา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-1110026 0110011-4 นางสาว สุทธิดา ง้าวบ้านผือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8-1110032 0110030-4 นางสาว สุภัสสรา ทับมณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6-1110033 0110034-6 นาย สิรวิชญ์ พยอมหอม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6-1110009 0110008-0 นาย วิศิษฏ์ิ รัตนโสภา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4-1110010 0110014-8 นางสาว ณิชกมล วงษ์ราช
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7-1110018 0110026-2 นาย พงศกร สาระพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5-1110024 0110033-8 นาย ชัยภัณฑ์ จันทร์เต็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6-1110028 0110021-3 นาย นภสินธ์ุ ล่ามูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-1110031 0110024-7 นางสาว ขวัญชนก โบราณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4-1110034 0110012-2 นางสาว สุชานาฏ ล่ันเต้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7-1110037 0110016-3 นาย กฤษณพงศ์ ไพศาลภาณุมาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5-1110038 0110005-6 นาย ธนภูมิ ไชยสวัสด์ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7-1110004 0110025-4 นาย ปุณณภพ ทาระชาติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-1110007 0110035-3 นาย ณภัทร เอมอ่อง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1-1110035 0110010-6 นาย จักรพรรด์ิ สระสงคราม

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
ประจ าปีการศึกษา 2566

ประเภทนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์
วันท่ีทดสอบทักษะ/น าเสนอผลงาน : วันเสาร์ท่ี 24 ธันวาคม 2565

ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี



คณะ/วิทยาลัยท่ีมีสิทธ์ิสอบ เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
ประจ าปีการศึกษา 2566

ประเภทนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ์
วันท่ีทดสอบทักษะ/น าเสนอผลงาน : วันเสาร์ท่ี 24 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-1110044 0110050-2 นาย ธราดล ผิวน่ิม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4-1110048 0110043-7 นาย ธนากร กาญจนบุตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4-1110053 0110041-1 นาย ณศิพัฒน์ พรแสง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5-1110043 0110040-3 นาย สิทธิกร ฉาไธสง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8-1110046 0110049-4 นาย ชัชเหม รังสิตานนท์
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8-1110051 0110053-6 นาย สุธิพร เงินนวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-1110050 0110045-2 นาย ปฏิพล สุขศิริ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9-1110041 0110051-0 นาย สุขพินิจ ใสจวง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-1110045 0110039-5 นาย อิทธิกร จ๋ิวรับพร
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-1110049 0110046-0 นาย ทินกร รัตนะ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3-1110001 0110002-3 นาย กันตินันท์ ฉัตรเศรษฐกูล
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 1-1110002 0110001-5 นางสาว สรัลรัตน์ สนสุรัตน์
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 1-1120001 0120001-3 นาย เกียรติศักด์ิ สายเเวว
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 9-1130001 0130001-1 นาย ชิษณุพงศ์ ลาภเกิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 7-1130002 0130002-9 นาย นันทณัฐ โพธ์ิทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4-1110005 0110006-4 นาย ชาคริต พุทธโกศัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9-1110017 0110022-1 นาย ธรรมนูญ พวงเเก้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2-1110030 0110004-9 นาย รณกร ก าจนกิจไพศาล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7-1110042 0110048-6 นาย ภูธเนศ เเซ่เฮ้ง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1-1110040 0110044-5 นาย ทวีโชค สายทอง
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6-1110052 0110042-9 นาย นาย ชัยวัฒน์ สุขมี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3-1110039 0110052-8 นาย นฤชัย เสียงเพราะ

ระดับปริญญาตรีต่อเน่ือง/เทียบโอน 2-3 ปี



คณะ/วิทยาลัยท่ีมีสิทธ์ิสอบ เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9-1210045 0210040-2 นาย นนทพัทฒ์ มานพ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-1210039 0210045-1 นาย พิชิตอนันต์ สันหลี
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0-1210040 0210044-4 นาย นฤสรณ์ ภัชมงคล
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2-1210044 0210043-6 นางสาว ชลนพัส สุขไชย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3-1210010 0210008-9 นาย พิทวัส สนวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8-1210017 0210037-8 นาย ธรรมสรณ์ ละอองปลิว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6-1210018 0210018-8 นาย วราโชติ อินคุณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4-1210019 0210014-7 นาย ธนากร โสภี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2-1210020 0210024-6 นางสาว ณัฐชา ถุนพุฒดม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8-1210022 0210019-6 นาย วรวีร์ จันทร์ทิพย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6-1210023 0210012-1 นาย วาสุเทพ ธงศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1-1210025 0210031-1 นาย นนทวัฒน์ ศรีพรหม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7-1210027 0210029-5 นาย ภูวิศ นาทะสิริ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7-1210032 0210011-3 นาย ภาคิน พระแท่น
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3-1210034 0210013-9 นาย ณภัทรชนม์ ทองค า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 6-1210037 0210020-4 นาย ปารเมศ นามประเทือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4-1210038 0210006-3 นาย วรพล สันธิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9-1210007 0210032-9 นาย รัชฐพงศ์ สายบุญรอด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7-1210008 0210038-6 นาย ทศวัฒน์ชัย ขอบปี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5-1210009 0210030-3 นาย รัชชานนท์ บุญมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7-1210013 0210035-2 นาย ภูตะวัน ณะอ๋อ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2-1210015 0210021-2 นาย พีรวิชญ์ ปราณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9-1210026 0210036-0 นาย กิตติภณ หล าพงษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5-1210028 0210017-0 นางสาว สุภัสสร ดอนลาว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1-1210030 0210027-9 นาย พรมนัส จองกา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9-1210031 0210007-1 นาย ภาคิน อินทรวิเชียร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5-1210033 0210016-2 นาย อรรณพ แซ่โค้ว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-1210035 0210026-1 นาย ธนวินท์ ราศรีจันทร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 8-1210036 0210010-5 นางสาว ฐิตารีย์ ศิวะพรชัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1-1210006 0210022-0 นางสาว อภิชญา วิรัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5-1210014 0210009-7 นางสาว จิรัชญา จ่าเขียว
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-1210016 0210023-8 นาย ปกาสิต พลรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4-1210024 0210025-3 นางสาว ทักษพร สมเวียง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3-1210029 0210033-7 นางสาว เพ็ญพิชชา ชอบชน

ระดับปริญญาตรี 4 ปี/5 ปี

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
ประจ าปีการศึกษา 2566

ประเภทหุ่นยนต์
วันท่ีทดสอบทักษะ/น าเสนอผลงาน : วันเสาร์ท่ี 24 ธันวาคม 2565



คณะ/วิทยาลัยท่ีมีสิทธ์ิสอบ เลขท่ีน่ังสอบ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าช่ือ ช่ือ สกุล

บัญชีรายช่ือแนบท้ายประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ โครงการรับนักศึกษาโดยวิธีพิเศษ
ประจ าปีการศึกษา 2566

ประเภทหุ่นยนต์
วันท่ีทดสอบทักษะ/น าเสนอผลงาน : วันเสาร์ท่ี 24 ธันวาคม 2565

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1-1210011 0210028-7 นาย กษิดิศ จีนหม้ัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 9-1210012 0210034-5 นาย จักรพรรด์ิ สระสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 0-1210021 0210015-4 นาย โชติพัฒน์ มาลาอี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2-1210001 0210001-4 นาย ไชยานันต์ วันทิยา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 0-1210002 0210002-2 นาย กิตติกวิน ศรีวิชัยล าพรรณ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4-1210043 0210042-8 นาย ภูณวพัณภ์ ผลนาค
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6-1210042 0210041-0 นางสาว กชกร กิจทะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8-1210041 0210039-4 นาย ณัชชานน เส็งเมือง
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 8-1210003 0210003-0 นาย ศรสรัน พลแสน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 6-1210004 0210005-5 นาย ชนาธิป วรสิงห์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 3-1210005 0210004-8 นาย ทัชชกร พรหมผดุงชีพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 8-1230001 0230002-8 นาย ณัฐพล ไชยงาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 6-1230002 0230001-0 นาย ปัญญพนต์ ผลเลิศ


