




เอกสารแนบท้าย 
ประกาศส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2561 

 
1.ก าหนดการสอบคัดเลือก  
 วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2561 ณ ส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์  อาคารวิชาการ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

สุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 
ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาโท 

 เวลา 08.00 – 08.45 น. รายงานตัวและตรวจหลักฐานการสมัคร 
  09.00 – 10.45 น. การสอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษ 
  11.00 – 12.00 น. การสอบสัมภาษณ์ 

ส าหรับผู้สมัครระดับปริญญาเอก 
 เวลา 09.30 - 10.00 น. รายงานตัวและตรวจหลักฐานการสมัคร 
  10.00 – 11.00 น. การสอบการน าเสนอและสัมภาษณ์ 
 2.หลักฐานการสมัคร ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เตรียมหลักฐานการสมัครยื่นแก่เจ้าหน้าที่ ดังนี้ 

 2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาถูกต้อง   จ านวน 1 ชุด 
 2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาถูกต้อง    จ านวน 1 ชุด 
 2.3 ส าเนาใบส าเร็จการศึกษา พร้อมส าเนาถูกต้อง    จ านวน 1 ชุด 
 2.4 ส าเนาใบแสดงผลการเรียน พร้อมส าเนาถูกต้อง    จ านวน 1 ชุด 
 2.5 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว       จ านวน 2 รูป 
 2.6 ผลคะแนนวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ   จ านวน 1 ชุด 
               (ผู้สมัครระดับปริญญาเอกต้องน าผลคะแนนมาแสดงในวันสอบ) 

 3. อุปกรณ์การสอบข้อเขียน ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ เตรียมอุปกรณ์การสอบ ดังนี้ 
  3.1 ดินสอ 2B 
  3.2 ยางลบดินสอ 
  3.3 ปากกาสีน้ าเงินหรือสีด า 
  3.4 กบเหลาดินสอ 
  3.5 บัตรประจ าตัวประชาชนหรือบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

3.6 เอกสารที่เกี่ยวกับการสอบน าเสนอโครงร่าง (เฉพาะผู้สมัครระดับปริญญาเอก และผู้สมัคร      
 ขอรับทุน) 

4. การแต่งกาย ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกแต่งกาย ดังนี้ 
4.1 เพศชาย สวมเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโล (มีปก) สีสุภาพ กางเกงสแล็กขายาวทรงสุภาพ และ  
  สวมถุงเท้าและรองเท้าหุ้มส้น 

 4.2 เพศหญิง สวมเสื้อเชิ้ต กระโปรงยาวพอสมควรทรงสุภาพและสีสุภาพ รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น 
 



5. รายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ 

 
ล าดับที่สอบ ชื่อ-สกุล 

1. นางสาว สุกัญญา   กุลจ าเริญ 
2. นางสาว ประภาพรรณ   โนนพลกรัง 
3. นางสาว ณัฐสุรางค ์  ยะสูงเนิน 
4. นาย สมพร   เกษเกษร 
5. นางสาว กัญญาภัทร   เลาห์กมล 
6. นางสาว นุจรี   จงบริบูรณ์ 
7. นางสาว ธนิฐา    วงศ์สวัสดิ ์
8. นางสาว นารีรัตน์   เหมมินทร์ 
9. นาง ดารา   อินทรภู่ 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจิสติกส์ 

ล าดับที่สอบ ชื่อ-สกุล 
1. นาย สมเกียรติ   แสงศรี 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์  

ล าดับที่สอบ ชื่อ-สกุล 
1. นาย เกียรตริศักดิื บาตรงูเหลือม 
2. นาย ทองยศ ศรีเพ็ง 
3. นาย ฉัตรดนัย ปุงคานนท์ 
4. นาย ปริวรรต สิงห์ทอง 
5. นางสาว ธนาภรณ์ ธรรมเจริญ 
6. นาย เอกนรินทร์   ศรีทอง 
7. นาย วีรชัย   แผ่นอุไร 
8. นาย สุรารักษ์   โนริรัตน์ 
9. นางสาว สุพัตรา   บุญต่อ 
10. นาย พีรพล   วงสา 
11. นาย อภิรักษ์   อินทร์ชู 
12. นาย ธนพร   แสงสุบิน 
13. นางสาว เกศวดี   บุญสุวรรณ 
14. นาย ชัพวิชญ์   เลากระโทก 
15. นาย ศรัณย ์  ทวีสิทธิเดช 
16. นาย พีรพงษ ์ พิมพ์อูบ 



ล าดับที่สอบ ชื่อ-สกุล ล าดับที่สอบ 
17. นางสาว ประภาศรี ศักดิ์สมมนต์ 
18. นาย แสงสุริยา  สมเกตุ 
19. นาย กิตติศักดิ ์ สาระบูรณ์ 
20. นาย แสณภูม ิ ทรงไตรย์ 
21. นาย คมกฤษ มาลีวงศ์ 
22. นาย สิทธิพงษ ์  คงแก้ว 
23. นาย นิธิภัทธ์   ชัยสุวรรณ 
24. นางสาว แพรพลอย   อ้นมงคล 
25. นาย ธีรยุทธ   ถั่วทอง 
26. นาง ปราณ ี  พิทักษ์จ าปาทอง 
27. นาย จรรโลง   โกยรัมย ์
28. นาย อภิวัฒน์   แสวงสูงเนิน 
29. นาย สมชาย   สืบเทพ 
30. นาย วิชัย   นาคอ่อน 
31. Mr. Tola Hun 

  
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 

ล าดับที่สอบ ชื่อ-สกุล 
1. นาย ณัฐพล   ชินานุปกรณ์ 
2. นาย อินทรโชติ   สีตาล 

 


