


 
                                  

 รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา Portfolio รอบ 2  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. 1120082-1 นาย พงศธร จันทรกูล  

ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 
รายชื่อล าดับ 1 -23 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 

2. 1120058-1 นางสาว จีรนันท์ ฮวดประดิษฐ์ 
3. 1120053-2 นาย กัษณ ภูวภรณ์กุล 
4. 1120085-4 นาย ภาวิชญ ์ ช้อนทอง 
5. 1120062-3 นาย กรวิชญ์ ปานรัตน์ 
6. 1120079-7 นาย วีรภัทร จารุเฉลิมรัตน์ 
7. 1120084-7 นาย กฤตินล แสงขาว 
8. 1120080-5 นาย ภูเบศ อินทวีโร 
9. 1120083-9 นาย สมิทธ์ ค าน้อย 
10. 1120078-9 นาย คณิศร ภัทรศยานนท์ 
11. 1120051-6 นางสาว อวัสฎา หาพร 
12. 1120049-0 นาย ศุภวิชญ์ เพียรธัญญกรณ์ 
13. 1120065-6 นาย ชญานนท์ อารีย์ 
14. 1120060-7 นาย กิตติภพ อนุกูล 
15. 1120057-3 นาย ศุภกฤษ ใจเย็น 
16. 1120052-4 นางสาว ศศิภัสสร แสนอุบล 
17. 1120073-0 นางสาว กัญญาภรณ์ ฐิตธรรมสุขกุล 
18. 1120074-8 นาย ธนุส ค าพิทักษ์ 
19. 1120059-9 นาย โอบอ้อม ถูกจิตร 
20. 1120071-4 นาย ธีรเมธ คนมั่น 
21. 1120081-3 นาย ดนัยนันท์ พัดอินทร์ 
22. 1120069-8 นางสาว มณฑกานต์ ศรีมงคล 
23. 1120075-5 นาย ณภัทร ทักษิณา 
24. 1120055-7 นางสาว ธิญาดา ผาแพน ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อล าดับ 24-34 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 25. 1120076-3 นาย ธนภูมิ ใจดี 
26. 1120064-9 นาย ปณิธิ ศรัทธาธรรม 
27. 1120056-5 นาย พรพิพัฒน์ รัตตะพรม 
28. 1120066-4 นาย ณัชพล โทนแก้ว 
29. 1120047-4 นาย จักรพงศ์ อาธิโรยรัมย์ 
30. 1120048-2 นางสาว ลภัสรดา น้อยมงคล 
31. 1120067-2 นาย พงศ์พณิช เพียสีนุย 
32. 1120061-5 นางสาว ธัญวรรณ อารมย์ดี 
33. 1120070-6 นาย กษิดิ์เดช มินสวัสดิ์ 
34. 1120068-0 นางสาว อรอนงค์ จันทะเวช 



 
 

 

                                   
 รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา Portfolio รอบ 2  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 
35. 1120054-0 นางสาว พุฒิวรรณ นาคะเสถียร ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อล าดับ 35 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 
 

36. 1120072-2 นาย พิชญะ อินทนาม ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 
รายชื่อล าดับ 36-37 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 

37. 1120045-8 นางสาว เกวลิน อุนนะวงศ์ 

     
38. 1120063-1 นาย ณรงค์ฤทธิ์ จรเกตุ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 

รายชื่อล าดับ 38-42 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 

39. 1120044-1 นางสาว ประกายกานต์ สิงหาร 
40. 1120043-3 นางสาว ทิพย์สุดา สังข์เงิน 
41. 1120077-1 นาย สิรวิชญ ์ ศิริธร 
42. 1120046-6 นาย กรวิชญ์ คงสนิท 

    
 
 

43. 1120050-8 นาย กิตติเทพ สืบเพ็ง ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี 
รายชื่อล าดับ 43 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 

 
 
 
 
 
 



 
 

                                   
 รายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นักศึกษา Portfolio รอบ 2  ประจ าปีการศึกษา  2566   
            คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม  มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

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

*การสอบสัมภาษณ์เป็นแบบออนไลน์* 
 

ล าดับ เลขท่ีสมัคร ค าน าหน้าชื่อ ชื่อไทย นามสกุลไทย เข้ากลุ่มสัมภาษณ์ 
44. 1220025-9 นาย โชติรส สุวรรณสุต ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 

(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี 
รายชื่อล าดบั 44–51 เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 

 
 
 
 
 
 

45. 1220030-9 นาย ชินภัทร คณะสุข 
46. 1220021-8 นาย ชญานนท์ วิญญาณ 
47. 1220014-3 นาย ณัฐดนัย ปุริสตัง 
48. 1220020-0 นาย อนุชิต เลิศโอสถ 
49. 1220016-8 นาย ศิวกร วิชญาศิริ 
50. 1220015-0 นางสาว อัยลฎา เรี่ยรายรัมย์ 
51. 1220017-6 นาย ธนพงษ์ สุนทรอมรรัตน์ 

52. 1220012-7 นาย สันติ ของมูล ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี 

รายชื่อล าดับ 52-56เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 

53. 1220022-6 นาย ศุภณัฐ อภิญญากูล 
54. 1220013-5 นาย ลภัส นพสาย 
55. 1220028-3 นาย เมธานันท์ บุญประเสริฐ 
56. 1220023-4 นางสาว ธนิษฐา เฉยทิม 

57. 1220026-7 นางสาว เพชรลดา นาคสัมฤทธิ์ ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี 

รายชื่อล าดับ 57-58เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 

58. 1220024-2 นางสาว ชนิตา หมื่นจ านงค์ 

59. 1220027-5 นางสาว อนัญพร เทียนประสิทธิกุล ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 
(ต่อเนื่อง/เทียบโอน) 2-3 ปี 

รายชื่อล าดับ 59- 65เข้ากลุ่มคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 
 
 

60. 1220031-7 นาย ณัฐวุฒิ รักร่วม 
61. 1220011-9 นางสาว อรนภา โทแหล่ง 
62. 1220029-1 นาย วรฤทธิ์  ปานประทีป 
63. 1220018-4 นาย กาศิก แสงสว่าง 
64. 1220010-1 นาย ธีรดนย์ บรรทัดธรรม 
65. 1220019-2 นาย ภาณุวัฒน์ นุ่มด ี

 


