


                                   
 รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษาใหม่ โครงการโควตาเรียนดี ประจ าปีการศึกษา  2566   
            คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

         เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี  และ ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง/เทียบโอน)  2-3 ปี 
 

*การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบออนไลน์* 
 

ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เข้ากลุ่มสัมภาษณ์ 
1. 3020002-6 นาย ปกรณ์ ประแสง ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อล าดับ 1 -17 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 2. 3020004-2 นางสาว ชนม์นิภา คงแก้ว 
3. 3020005-9 นาย กิตติภพ สังข์สุวรรณ 
4. 3020006-7 นาย ฉัตริน เเก้วคชสาร 
5. 3020008-3 นาย ฉัตรดนัย ขจรชัย 
6. 3020009-1 นางสาว สุชาวด ี สุขเอ่ียม 
7. 3020010-9 นางสาว จิณห์จุฑา กวินดาว 
8. 3020011-7 นาย สหรัฐ ผลาภิรมย์ 
9. 3020013-3 นาย ธนุส ค าพิทักษ์ 

10. 3020014-1 นาย ณธพล โพธิ์ประดิษฐ์ 
11. 3020015-8 นาย กิติภูมิ ทองสา 
12. 3020016-6 นางสาว ญาธิดา สุกสาย 
13. 3020017-4 นาย ทิวัตถ์ เลิศชัย 
14. 3020019-0 นางสาว ปาลิตา สุรินทร์ 
15. 3020021-6 นาย พีรพัศ ทองสกุล 
16. 3020023-2 นาย อรรถพันธุ์ พันลึกเดช 
17. 3020026-5 นาย ทรงเกียรติชัย วงศ์ไทยดี 
18. 3020003-4 นาย ณัฐวุฒิ เบญจพรหมพร ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อล าดับ 18-26 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 

19. 3020007-5 นาย นันทพงศ์ ชูชาติเจริญพร 
20. 3020012-5 นาย ชัยวุฒ ิ อนุประเสริฐ 
21. 3020018-2 นางสาว สุภาพรรณ เงื้อมผา 
22. 3020020-8 นาย ธีรวัฒน ์ เมตตาธรรม 
23. 3020022-4 นาย เจตนิพัทธ์ ทองน้อย 
24. 3020024-0 นางสาว ณัฎฐธิดา หมันสา 
25. 3020028-1 นาย ภัทรพล เจียมประสูตร์ 
26. 3020029-9 นางสาว ณัชฌารีย์ นิพันธ์ธิติกร 
27. 3020001-8 นาย รัชพล โตหยวก ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อล าดับ 27 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เข้ากลุ่มสัมภาษณ์ 
28. 3020027-3 นาย ธนกฤต อินทร์โอภาส ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อล าดับ 28 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 

29. 3020025-7 นาย วิภาส กันทะเตียน ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 
รายชื่อล าดับ 29 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 

 
 
 
 
 
 

30. 5120001-2 นางสาว ญาณิศา สิมมา ผู้สมัครระดับปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี 

รายชื่อล าดับ 30-45 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 

31. 5120004-6 นาย อธิป โพธิ์ศรี 
32. 5120005-3 นาย พิสิฐพงศ์ พิสิฐแก้วเพชร 
33. 5120011-1 นางสาว สุธารัตน์ ชัยพิพัฒน์ 
34. 5120012-9 นาย นพรัตน์ ค าโกแก้ว 
35. 5120013-7 นางสาว สุภากมล ลักขษร 
36. 5120016-0 นางสาว กุลธิดา ศรีลุด 
37. 5120019-4 นางสาว ธนาพร ผิวทน 
38. 5120023-6 นางสาว กันยารัตน์ แซ่ตั๊น 
39. 5120024-4 นางสาว กาญจนา แพเถื่อน 
40. 5120028-5 นาย ทินกร ชาติด ารงไทย 
41. 5120033-5 นาย ชยธร เติมพิพัฒน์พงศ์ 
42. 5120034-3 นางสาว รติรัตน์ มั่นคง 
43. 5120035-0 นางสาว วรางคณา ส่องแสง 
44. 5120037-6 นางสาว นภสร เอียดอารีย์ 
45. 5120040-0 นาย เศรษฐพงศ์ จังเลิศคณาพงศ์ 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เข้ากลุ่มสัมภาษณ์ 
46. 5120003-8 นางสาว นภิสา คงอินทร์ ผู้สมัครระดับปริญญาตร ี

(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี 
รายชื่อล าดับ 46-47 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 

47. 5120029-3 นาย วชิรวิทย ์ มาเมือง 

48. 5120006-1 นาย ศิวัช จันทร์พรม ผู้สมัครระดับปริญญาตร ี
(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี 

รายชื่อล าดับ 48-53 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 

 

49. 5120014-5 นาย ศุภกร เครือเนียม 
50. 5120017-8 นางสาว ชมพูนุช จงอาษา 
51. 5120026-9 นาย ณัฐกิตติ์ ค าชด 
52. 5120031-9 นาย ธีรภัทร์ อ่ิมใจ 
53. 5120039-2 นาย นันทวัฒน์ สิงห์ชุมพร 

54. 5120008-7 นาย ชัยฤทธิ์ ศิริคูหาสมบูรณ์ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ป ี

รายชื่อล าดับ 54 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 

55. 5120020-2 นาย ชินราช ฤทธิ์มหา ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี 

รายชื่อล าดับ 55-60 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 

56. 5120021-0 นาย ออมสิน แก้วนภา 
57. 5120022-8 นาย ภคิน วาสุ 
58. 5120030-1 นาย อดิเทพ ฉายวรรณ 
59. 5120036-8 นาย กิตติพันธ์ จันทไหว 
60. 5120038-4 นางสาว เพ็ญพิชชา ทองหยวก 
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ล าดับ เลขที่สมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เข้ากลุ่มสัมภาษณ์ 
61. 5120002-0 นาย ธนพงษ์ เเก้วมุกดา ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อล าดับ 1 -17 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 

62. 5120007-9 นาย สหมงคล จุ้ยหงษ ์
63. 5120009-5 นาย ชุณหกาญจน์ นิยันตัง 
64. 5120010-3 นาย จีระพัฒน์ พัฒนะ 
65. 5120015-2 นาย สิทธิศักดิ์ โพธิ์อุ้ย 
66. 5120018-6 นาย ภานุวัฒน ์ กรรณลา 
67. 5120025-1 นาย ณัฐดนัย เจ็ดดวง 
68. 5120027-7 นาย ภัทรพล ละอองแก้ว 
69. 5120032-7 นาย ศุภสัณห์ ฤทธิ์บูรณ์ 

 


