
 

เอกสารแนบท้ายประกาศ 
เรื่อง  รายละเอียดและก าหนดการสอบสัมภาษณ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2562  รอบท่ี 1 Portfolio 

 

ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  ประกอบด้วย 
- ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A - โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ - โครงการลูกแสดทอง 
- วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ - โครงการนักเรียนผู้มีศักยภาพสูง 
- โครงการเด็กดีมีคุณธรรม - โครงการผู้พิการ 

 

1. สถานที่สัมภาษณ์  :  อาคารเรียนรวม 1 
2. ก าหนดการกิจกรรมการสัมภาษณ์ 

 

เวลา กิจกรรม 
08.00 - 09.00  น. รายงานตัว และรับคิวเข้ารับการสัมภาษณ์ ณ อาคารเรียนรวม 1 

นักเรียนทุกคนเข้าพบท่านอธิการและคณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้อง
ประชุมวิทยพัฒน์ (B4101) และ B2101 – 2104  อาคารเรียนรวม 1 

09.00 – 09.30 น. รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยท่านอธิการบดี 
09.30 – 10.00 น. รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยท่านคณบดีส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ 
10.00 น.  เป็นต้นไป เร่ิมสอบสัมภาษณ์ เรียกตามล าดับคิว 
10.30 – 11.30 น. ผู้ปกครองเข้าประชุมเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและส านักวิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ (B4101) โดยท่านอธิการบดีและ
คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

10.30 น. เป็นต้นไป นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Campus Tour ของส านักวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ 

3. เอกสารหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ ดังนี้ 
1) แบบบันทึกการสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดที่  http://sutgateway.sut.ac.th 
2) บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรประจ าตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย 
3) เอกสารแสดงผลงานฯ หรือใบรับรองตามโครงการที่สมัคร ฉบับจริง 
4) แฟ้มสะสมผลงานการได้รับรางวัลหรือการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงชั้น ม. 4 – 6  ให้ 
    น ามาแสดงต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์ (ถ้ามี) 
5) ส าเนาใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน  

โดยผู้ที่มีรายชื่อในตารางด้านล่างนี้จะต้องน าส าเนาใบรับรองผลการเรียน 5 ภาคเรียน ตามรายละเอียดใน
ตาราง มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันสัมภาษณ์ หากไม่น ามาจะถือว่ามีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับ
สมัครฯ  และถือว่าผลการสอบสัมภาษณ์เป็นโมฆะ  รายละเอียดดังนี้ 

 

http://sutgateway.sut.ac.th/


 
ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 

ประเภทสาขาวิชาในกลุ่ม A 1. นายกตัญญู  ฉิมพาลี 
2. น.ส.กนกพร  กันทาเงิน 
3. น.ส.กนกวรรณ  พันธไชย 
4. น.ส.กมลชนก  คะมะโน 
5. นายกรวิชญ์  ผดุงกาย 
6. นายกฤตพัฒน์  พรรณวงศ์ 
7. น.ส.กวิตา  ศิริภาพ 
8. นายกษิตนาถ  รอดลือนาม 
9. น.ส.กัญญารัตน์  วงศ์วิศิษฐ์ 
10. น.ส.กัญญารัตน์  จันทะกลาง 
11. นายกันต์ภพ  แย้มกระโทก 
12. นายกิตติศักดิ์  เหง้าศรีไพร 
13. น.ส.กุลจิรา  จิตบุญเรืองโรจน์ 
14. น.ส.เกวลิน  ศรีภูม ิ
15. น.ส.เกศินี  บ ารุงเมือง 
16. นายเกียรติภูมิ  เลิศไกรชัยพร 
17. นายเกียรติภูมิ  กล่ าสกุล 
18. นายโกฎล  มลัยไธสง 
19. นายขจรเดช  บุญสาร 
20. นายคมกริช  ห่อไธสง 
21. นายคุณากร  กะการดี 
22. นายคุณานนต์  จ าปาแก้ว 
23. น.ส.จริยาพร  สมบูรณ์ 
24. น.ส.จันทนิภา  เชื้ออาสา 
25. น.ส.จันทรัตน์  เทียนประเสริฐ 
26. น.ส.จิรนุช  แป้นลิ้ม 
27. น.ส.จิรัชญา  พวงกระโทก 
28. น.ส.จิรัชยา  พบลาภ 
29. นายจิรารุวัฒน์  ชาวหลุ่ม 
30. น.ส.จีรประภา  สนั่นไหว 
31. น.ส.จุฑาพร  พุ่มหลิ่ง 
32. น.ส.จุฑามาศ  เจริญลาภ 
33. น.ส.จุฑามาศ  สีภู 
34. น.ส.จุฬาลักษ์  ประทุมแบน 
35. นายเจษฎา  ขันกา 
36. นายเฉลิมชัย  ช้อยชด 

ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.7) ที่
แสดงผลการเรียน ดังนี้ 
1. GPAX 5 ภาคเรียน 
2. GPA กลุ่มสาระวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
37. น.ส.ชญานิน  พัฒนวรรณนากร 
38. น.ส.ชนวรรณพร  แก้วมณี 
39. นายชนวีร์  องค์ศิริศิลป์ 
40. นายชนะกร  จันทร์ลือชัย 
41. นายชนะภัย  สายวรณ์ 
42. น.ส.ชนัญชิดา  นราวิจิตร 
43. น.ส.ชนัญชิดา  แหลมทอง 
44. น.ส.ชนาพร  อัปมานะ 
45. น.ส.ชนิดา  ชาที 
46. น.ส.ชนิตา  พรมชาติ 
47. นายชยุต  แสงผึ้ง 
48. น.ส.ชลทิชา  เจ้ยแก้ว 
49. น.ส.ชลธิชา  นามบุตร 
50. นายชลเมษ  เนตรศรี 
51. นายชัชชาย  จันทร์เพ็ชร์ 
52. นายชัชพงศ์  ป้อมตร ี
53. นายชัยชนะ  ไชยทองศรี 
54. นายชัยภัทร  รุ่งเรืองศรีศักดิ์ 
55. นายชัยมงคล  วงษ์พรม 
56. นายชาติเชื้อ  ปานพรหมมินทร์ 
57. น.ส.ชาลิสา  นพมาศ 
58. นายชินดนัย  ทองสุ 
59. นายชิษณุพงศ์  ขันตี 
60. นายฐกนต์  สมพงษ์ 
61. นายฐาปกร  จันทรเสนา 
62. น.ส.ฐิตาภา  ภวภูตานนท์ 
63. น.ส.ฐิติมา  เพี้ยบุญมาก 
64. น.ส.ฐิทราภรณ ์ ไชยธงรัตน์ 
65. นายณทวงษ์  ฐิติเดชวรกุล 
66. นายณพลศธร  โชติฐิกุลชัย 
67. นายณภัทร  อ้ือเทียน 
68. น.ส.ณัชธิชา  ฐิติธนานนท์ 
69. นายณัชพัฒน์  เลิศสมพูนพันธ์ 
70. นายณัฏฐกิตติ์  กองพลพรหม 
71. น.ส.ณัฏฐณิชา  หาพิพัฒน์ 
72. นายณัฏฐพล  วงศ์พิศาลเดช 
73. นายณัฐกมล  ขันตี 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
74. นายณัฐชนน  วะลับ 
75. น.ส.ณัฐณิชา  หนูอ่อน 
76. นายณัฐดนัย  กันยาพงษ์ 
77. นายณัฐเดช  สุขเกษม 
78. นายณัฐปภัสร์  สิงห์ศิลป์ 
79. นายณัฐพงศ์  รามภักดี 
80. น.ส.ณัฐภร  ทองฤทธิ์ 
81. น.ส.ณัฐริกุล  กุดแถลง 
82. น.ส.ณัฐวดี  ประเสริฐสุข 
83. นายณัฐวริศ  มะโรงมืด 
84. น.ส.ณัฐวิภา  สดใส 
85. นายณัฐวุฒิ  บุตรผ่อง 
86. นายณัฐศักดิ์  นาคสุทธิ์ 
87. น.ส.ณัฐสุดา  โภคสมบัติ 
88. น.ส.ณิชนันทน์  วันใหม่ 
89. นายณิธิกร  งวดชัย 
90. นายเดชาธร  พิมพา 
91. นายต้นตระการ  ตะเกิงสุข 
92. นายต้นปัญญา  ปัญโญ 
93. นายตะวัน  วิยาสิงห์ 
94. นายเตชพล  ไชยพิพัฒน์ภูวดล 
95. นายทรงสิทธิ์  บุญภู่ 
96. น.ส.ทอฝัน  ก้อนค า 
97. น.ส.ทักษิณา  ผลร้อย 
98. นายทัพพ์  มนเทียนทอง 
99. นายทินภัทร  ประสพอัครกิจ 
100. นายธนกร  พรหมสุทธิ์ 
101. นายธนภูมิ  จันทรแสน 
102. นายธนวิทย์  บุญกิจ 
103. นายธนานัติ  จันทรศร ี
104. น.ส.ธนานันท์  วงศ์รักกิจ 
105. นายธนิศร  ศรีรังกูร 
106. นายธเนศ  ชลประสิทธิ์ 
107.   นายธรรณธร  กุญชะโมรินทร์ 

108. นายธฤต  แก้วเบ้า 
109. นายธวัชชัย  ไพรมะณี 
110. นายธวัชชัย  บุญทวี 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
111. น.ส.ธัญพร  คะมะ 
112. น.ส.ธัญภรณ์  ชาติเหิม 
113. น.ส.ธัญวรัตน์  จรัสรัตนสิทธิ์ 
114. นายธัญวรัตม์  เม็ดฝ้าย 
115. น.ส.ธัลญพัชร ์ ศรีอวน 
116. น.ส.ธิดารัตน์  ไสลเพชร์ 
117. น.ส.ธิดารัตน์  เย็นใจ 
118. นายธีรเจต  นิตย์โรจน์ 
119. นายธีร์ธวัช  จริยฐิติพงศ์ 
120. นายธีรภัทร ์ เจริญภูม ิ
121. นายธีรภัทร ์ ณรงค์มี 
122. นายธีรเมธ  อากรนิธิ์ 
123. น.ส.นภวรรณ  สายมี 
124. น.ส.นภัค  ลมุลพจน์ 
125. น.ส.นวลนภัส  ฉวีวรรณ 
126.  น.ส.นันท์นภัส  ศรีประไพพงศ์ศาล 

127. น.ส.นันธิณี  ทิศกระโทก 
128. น.ส.นาตารี  คูวัชระเจริญ 
129. น.ส.นาราภัทร  หลวงสอน 
130. น.ส.น้ าเพ็ชร  บุญฉุน 
131. นายนิซูฮัยมี  นิมะ 
132. นายนิติธร  นันทาวงศ์ 
133. นายนิติพัฒน์  บุญเกตุ 
134. นายนิติภูมิ  ปรชีาชวลิต 
135. น.ส.นิศารัตน์  เรืองโรจน์ 
136. น.ส.นุชนาฎ  หอทอง 
137. น.ส.นุชนาท  กองทรัพย์ 
138. น.ส.บงกช  หงษ์ทอง 
139. นายบัณฑิต  คงกะพี้ 
140. น.ส.บุษยา  มูลค า 
141. นายปฏิญญา  ล่าเฟือย 
142. นายปฐพี  ศรีโยธา 
143. น.ส.ปนัดดา  ก้อมมังกร 
144. น.ส.ปนัดดา  ธนานิตย์ 
145. น.ส.ประทุมทอง  อินทร์สุระ 
146. นายปราบ  สุคันธชาติ 
147. นายปราโมทย์  จุกแก้ว 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
148. นายปริชญา  หงส์ทองค า 
149. นายปริพัฒน์  สุตะนา 
150. นายปรีชา  ลึกสีทา 
151. นายปวริศ  แก้ววรรณา 
152. น.ส.ปวีณุช  นราศรี 
153. น.ส.ปสุตา  จ านงค์ผล 
154. น.ส.ปัณฑารีย์  หิรัญญโชค 
155. น.ส.ปัณฑิตา  เนานะมะบัติ 
156. น.ส.ปัณณพร  บุญศร ี
157. น.ส.ปาณิสรา  เป็นซอ 
158. นายปารณัท  คูหาทอง 
159. น.ส.ปาริชาติ  เจริญราษฎร์ 
160. น.ส.ปิยพัชร  ปั้นเจริญ 
161. นายปิยวัฒน์  รัตนชัยฤทธิ์ 
162. นายพงศกร  พิมพ์สว่าง 
163. นายพงศกร  ประโฉมศรี 
164. นายพงษ์ธร  เทียมครบุร ี
165. น.ส.พรชิตา  ไชยทองศรี 
166.   น.ส.พรรณนภา  กูลรัตนประทีป 
167.   น.ส.พรรณรินทร์  ปฐมเจริญวัฒน ์

168. นายพลังยุทธ  แสงแก้ว 
169. นายพัชรพล  วิวาโค 
170. นายพัชรพล  ชัยชุมพล 
171. นายพันธกานต์  ลักษมีนา 
172. น.ส.พิชชาภา  ดาราสิชฌน์ 
173. น.ส.พิชา  ดวงสวัสดิ์ 
174. นายพิพัฒน์  รุ่งศิริ 
175. น.ส.พิมพ์ลภัทร์  สอนง่าย 
176. น.ส.พิลาสินี  แก้วขัดวงศ์หิรัญ 
177. นายพิสิษฐ์  ทะเรรัมย์ 
178. นายพีรวิชญ์  เจนพิทยา 
179. นายพีระพัฒน์  ตะลาด 
180. นายพีระพัฒน์  แสนทวีสุข 
181. นายภควัฒน์  บุญใหญ่ 
182. น.ส.ภัณฑิรา  ส าเภา 
183. น.ส.ภัทรกันย์  บุญเรือง 
184. น.ส.ภัทราณิชษ์  มูลสุวรรณ 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
185. นายภาคิน  ศิลปเสริฐ 
186. น.ส.ภาวิตา  เปาะวัน 
187. นายภาสกร  พรรณร่ืน 
188. นายภูวดล  แสงสว่าง 
189. น.ส.ภูษณิศา  แสงชาตรี 
190. น.ส.มณีรัตน์  บัวสาย 
191. น.ส.มนต์นภา  มุขทอง 
192. นายมนัสพงศ์  ชมดง 
193. นายมาวิน  เชื้อนวน 
194. น.ส.มิ่งขวัญ  มณีเนตร 
195. นายรชต  สง่าเมือง 
196. นายรชานนท์  บุญพุทธ 
197. นายรมย์รวินท์  ชินวงษ์ 
198. น.ส.รวิสราภัฎ  สุวรรณทา 
199. น.ส.รสิตา  ทวีพรมุกดา 
200. น.ส.รัชนีกร  อัมวรรณ 
201. นายรัฐศาสตร์  จ าเนียรทอง 
202. นายรัฐศาสตร์  ปัญญานาค 
203. น.ส.รัษฎากร  เลไธสง 
204. น.ส.รุ่งนภา  ปานสาลี 
205. นายรุ่งโรจน์  สัมโย 
206. นายวงศกร  มุขประเสริฐ 
207. นายวงศ์วริศ  พันธ์เจริญ 
208. น.ส.วรรณภา  สมบูรณ์ 
209. น.ส.วรรณิดา  จูหงี 
210. น.ส.วรรณิภา  จันทาคีรี 
211. น.ส.วรรษมน  ชูเผือก 
212. นายวรวิช  สมิทธินันท์ 
213. นายวรวุฒิ  กระจ่างจิต 
214. น.ส.วรัญญา  หนุ่มแน่น 
215. น.ส.วรัญญา  อุปละ 
216. น.ส.วราพร  วีระคาม 
217. น.ส.วราภรณ์  รินทา 
218. น.ส.วราภรณ์  สุวารีย์ 
219. น.ส.วราภรณ์  ชัยภูธร 
220.   นายวรายุทธ  ภูมิวัฒฑราคานนท์ 

221. นายวรายุทธ  ศรีประเสริฐ 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
222. นายวสวัตติ์  เพ็ญสุข 
223. นายวสุพล  ขัติสอน 
224. นายวัชรพล  อินอุ่นโชติ 
225. น.ส.วันนาซนีน  แวเด็ง 
226. นายวาทกร  โสขุมา 
227. น.ส.วาสินี  แพงพรมพึก 
228. นายวิชญะ  ไชยศักดิ์ 
229. นายวิชญา  สิทธินนธชัย 
230. น.ส.วิชญาดา  จันทะวงษ์ 
231. นายวิชยุตม์  ทองนอก 
232. น.ส.วิลาวัณย์  นาสนไชย 
233. นายวีรภัทร  บุญนัก 
234. นายวีระชัย  ล าดวน 
235. นายศตพล  นาซา 
236. น.ส.ศศิธร  ช่วงชัย 
237. น.ส.ศศิภา  ธนวัฒนไพศาล 
238. น.ส.ศิรประภา  สีใส 
239. น.ส.ศิริภัสสร  ขวัญสกุล 
240. น.ส.ศิริรัตน์  มีลา 
241. น.ส.ศิริลักษณ์  ปุริศรี 
242. น.ส.ศิริลักษณ์  ต้องกระโทก 
243. นายศิริวัฒน์  จันทะสอน 
244. น.ส.ศิโรรัตน์  ด้วงเสียว 
245. นายศิลป์ชัย  จันทร์ค าภา 
246. นายศุภกร  โลหะกุล 
247. นายศุภกานต์  ขุนสุวรรณ 
248. นายศุภณัฐ  จันทร์เกิด 
249.   นายศุภวิชญ์  เหลืองอร่ามนภา 

250. น.ส.ศุภิสรา  ทวีนุกูล 
251. นายสครินทร์  เขียนประสิทธิ์ 
252. น.ส.สตรีรัตน์  ผาสุข 
253. นายสรรพวิท  โพนาคา 
254. น.ส.สโรชา  เทศารินทร์ 
255. นายสวิตต์  จันทร์คูเมือง 
256. นายสหรัฐ  ผลาชิต 
257. นายสหรัฐ  พนมเขต 
258. น.ส.สัณห์ฤทัย  จันทร์ชู 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
259. น.ส.สินสุดา  สุขเกษม 
260. นายสิรภพ  อุ่นใจ 
261.   น.ส.สิริภาภรณ์  ตรีจิตรวัฒนากูล 

262. น.ส.สิริยากร  ปอสี 
263. น.ส.สิริลักษณ์  สวงโท 
264. น.ส.สิริสุดา  บรรดิษฐ 
265. น.ส.สุกฤตยา  ยังแก้ว 
266. น.ส.สุกัญญา  บุญจันทร์ 
267. น.ส.สุชาดา  แสวงสาย 
268. น.ส.สุชีรา  ข าหนองเต่า 
269. น.ส.สุดารัตน์  นวมโคกสูง 
270. นายสุทธิพงษ์  นามแสง 
271. นายสุธนะ  กามลคร 
272. น.ส.สุธาวี  เทพบ ารุง 
273. น.ส.สุธาสิณี  อุปพงษ์ 
274. นายสุธีทัศน์  ไทยรักษ์ 
275. น.ส.สุนิตา  โคตบุตร 
276. น.ส.สุพรรษา  บุญยงค์ 
277. น.ส.สุพรรษา  สุขประเสริฐ 
278. น.ส.สุพัตรา  ตริตรอง 
279. น.ส.สุพิชญา  แหลมผึ้ง 
280. น.ส.สุภัสสร  พันธุ์แสน 
281. น.ส.สุภาพร  โปร่งสูงเนิน 
282. น.ส.สุมินฌา  อินปลัด 
283. นายสุรนาถ  ก าแพงแก้ว 
284.   นายสุระธาดาพงศ์  จ าเริญเพิ่มกิจ 

285. น.ส.สุวิมล  สุวรรณมาลี 
286. น.ส.เสาวลักษณ์  ชูอินทร์ 
287. นายโสภณ  พรหมมา 
288. นายอดิศร  ศรีค ามุล 
289. นายอดิศักดิ ์ ค าอุ่น 
290. นายอดิศักดิ ์ กลิ่นหอม 
291. นายอติชาติ  ภู่นิเทศ 
292. นายอธิวัฒน์  แก้วชารุณ 
293. น.ส.อนงค์  ลือหาร 
294. น.ส.อนันตญา  แก้วมณี 
295. น.ส.อนันตญา  โสภาค 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
296. น.ส.อนันตา  กุลศิร ิ
297. นายอนัส  เซเมาะ 
298. นายอนิรุต  ภูจอมข า 
299. นายอนุชา  นิสสัยกล้า 
300. นายอนุชิต  บุญศรีแก้ว 
301. นายอนุรักษ์  กวานห้อง 
302. น.ส.อภิชญา  ยั่งยืน 
303. นายอรรณพ  ศรีเรือง 
304. น.ส.อรอนงค์  สิงห์โคตร 
305. น.ส.อริยาภา  พานุรักษ์ 
306. น.ส.อริสา  สุนทรโรจน์ 
307. น.ส.อัจฉริยา  วรสิทธิ์ 
308. นายอัมมาร ์ นุวันนา 
309. นายอัสมาดี  โต๊ะเฮง 
310. นายอาทิตย์  นามลีลา 
311. น.ส.อาทิตยา  ชูผกา 
312. น.ส.อารียา  บุญมาศ 
313. นายอินทัช  ลิ้มชูวงศ์ 
314. นายเอกภพ  ค าทองเหลา 
315. น.ส.ฮาซานะฮ์  ราโอบ 

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 1. นายกมลภพ  โคสม 
2. นายกิตติธร  บุญอาจ 
3. นายกิตติศักดิ์  วิจิตรทัญนุกูล 
4. นายเกษมศักดิ์  พะชะ 
5. นายเกียรติศักดิ์  บุญสวัสดิ์ 
6. นายจรัสพงศ์  นามรัตน์ 
7. นายจักราวุฒน์  มั่นทุกะ 
8. นายจิรวัฒน์  ศรีสุวรรณ 
9. น.ส.ชัชฎา  สิทธิธรรม 
10. นายฐิติพงษ์  วงชารี 
11. นายดรัณภพ  เนื้อทอง 
12. นายตรีเทพ  หุตะเศรณี 
13. นายเตชณัฐ  ปวารณา 
14. นายธนากร  ทองล้วน 
15. นายปภังกร  พลแสน 
16. น.ส.ปรัชญาณี  รัตนสิงห์ 
17. นายพงศธร  โพธิสาร 

ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1  
5 ภาคเรียน (กรณีก าลังศึกษา) 
หรือ ใบรับรองผลการเรียนที่
ส าเร็จการศึกษาแล้ว 



ประเภท/โครงการ รายชื่อ เอกสารที่ต้องน ามาแสดง 
18. นายพีระพงศ์  เภาด้วง 
19. นายภูเบศ  เรืองสุขสุด 
20. นายรัฐกานต์  ศรอาจ 
21. นายลัทธพล  เขียวค า 
22. นายวนจักษณ์  คุณาวิชยานนท์ 
23. นายวันเฉลิม  เกียรติอ านวย 
24. น.ส.วารุณี  ธรรมโหร 
25. นายสุธิชา  เถียรหนู 
26. นายอดัมส์  สมันเหมือน 
27. นายอลงกต  สีพลัง 

วิศวกรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ 1. น.ส.รวิตา  ใจหมั้น 
2. นายณัฐชนน  นิวาศะบุตร 
3. นายหิรัณย์วัชร  ธรรมะจิตติ์ 

ใบแสดงผลการเรียน ปพ.1  
5 ภาคเรียน 

โครงการบุตรเกษตรกรในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1. น.ส.ศิริวรรณ  สุทธิโส 
2. น.ส.กีรติกา  บุญเพ็ง 
3. น.ส.นีลภา  หอมพันนา 
4. นายศุภกร  โลหะกุล 
5. น.ส.เปรมฤดี  วงศ์ใหญ่ 
6. น.ส.พิริยะดา  ขานหยู 
7. น.ส.กฤติยาภรณ์  พรมบุตร 
8. นายศิริศักดิ์  ค าพันชนะ 

ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.7) ที่
แสดงผลการเรียน ดังนี้ 
1. GPAX 5 ภาคเรียน 
2. GPA กลุ่มสาระวิชา 
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาอังกฤษ 5 ภาคเรียน 
และใบรับรองการเป็นบุตร
เกษตรกร ฉบับจริง 

 

        หมายเหตุ  รายชื่อในตาราง หมายถึง ผู้ที่ยังไม่ส่งใบรับรองผลการเรียน หรือ ส่งแล้วแต่ไม่ถูกต้อง ในช่วงการสมัคร 
 
 


