
 
 

 

ประกาศ  สำนักทะเบียนและประมวลผล 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระดับปริญญาตรี  แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 
คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

ประจำปีการศึกษา  2563 
________________________ 

 
 

  ตามที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง  ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี  แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  ประจำปีการศึกษา 2563  ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วนั้น  
บัดนี้จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ระดับปรญิญาตรี แบบรับตรงอิสระ รอบที่ 5 ดังรายชื่อที่
แนบท้ายประกาศนี้ 
 
   ประกาศ  ณ  วันที่    17     มิถุนายน   พ.ศ.  2563 
 
 

 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  วังศิริพิทักษ์) 
                  ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนและประมวลผล 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 5 แบบรับตรงอิสระ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา  สถาปัตยกรรม (5 ปี) 
 
สอบสัมภาษณ ์วันพฤหัสบดีที่ 18 มถิุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ลําดับที ่ เลขที่ผูส้มัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 631021839 นางสาว พัทธ์ธีรา เล่นทัศน์   
2 631022044 นางสาว ปาณิศรา สกุลจุณณะภาต   
3 631022209 นาย กันดิศ สงค์รอด   
4 631022211 นาย กษิดิส สงค์รอด   
5 631022236 นาย ธนพล ขาวสวัสด์ิ   
6 631022313 นาย สิทธิชัย โชติวงศ์ษา   
7 631022407 นางสาว ณิชกานต์ อายุวัจณะ   
8 631022480 นาย พสิษฐ ์ กุลบุญทอง   
9 631022561 นางสาว นลินทิพย์ เอ้ือจิรกาล   
10 631022695 นาย วิชญะ อ่อนเกตุพล   
11 631022765 นางสาว จีรนันท ์ ทุมมาศ   

 
วิธีการสอบสมัภาษณ์ดังนี ้
      1. ให้ผู้เขา้สอบแสกน หรือถ่ายรูปเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้ังช่ือไฟล์เป็น ช่ือ-นามสกุล และเลขที่ผู้สมคัร จํานวน 1 ไฟล์ 
      2. ให้ผู้เขา้สอบเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)  หรือผลงานทางด้านศิลปะ ฉบับจริง หรือ แสกนเป็นไฟล์ 
pdf (ถ้ามี) หรือนําแสดงให้กรรมการเห็นช่วงสัมภาษณ์ออนไลน์ 
      3. ให้ผู้เขา้สอบ Add Lineกลุ่ม ตาม QR Code ด้านล่างเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบสัมภาษณ์ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 5 แบบรับตรงอิสระ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา การออกแบบสภาพแวดล้อมภายใน (5 ปี) 
 
สอบสัมภาษณ ์วันพฤหัสบดีที่ 18 มถิุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ลําดับที ่ เลขที่ผูส้มัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 631021737 นาย แทนทอง สุขสอาด   
2 631021798 นางสาว เมทาวี เพ็ชรล้อม   
3 631022114 นางสาว นภัสสร อยู่เจริญ   
4 631022335 นาย จิรัฐ ศิขรินทร ์   
5 631022639 นาย ดอม คําศิริ   
6 631022669 นางสาว ธัญชนก ฉายาวัฒนา   
7 631022784 นางสาว ศุภัชฌา กลิ่นทอง   

 
วิธีการสอบสมัภาษณ์ดังนี ้
      1. ให้ผู้เขา้สอบแสกน หรือถ่ายรูปเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้ังช่ือไฟล์เป็น ช่ือ-นามสกุล และเลขที่ผู้สมคัร จํานวน 1 ไฟล์ 
      2. ให้ผู้เขา้สอบเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)  หรือผลงานทางด้านศิลปะ ฉบับจริง หรือ แสกนเป็นไฟล์ 
pdf (ถ้ามี) หรือนําแสดงให้กรรมการเห็นช่วงสัมภาษณ์ออนไลน์ 
      3. ให้ผู้เขา้สอบ Add Lineกลุ่ม ตาม QR Code ด้านล่างเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 5 แบบรับตรงอิสระ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา ครศุาสตร์การออกแบบ (4 ปี) 
 
สอบสัมภาษณ ์วันพฤหัสบดีที่ 18 มถิุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ลําดับที ่ เลขที่ผูส้มัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 631021732 นางสาว ริษฎา จันทรคล ี   
2 631021736 นางสาว อภิสรา แก้วประถม   
3 631021761 นางสาว รีย์อร แข่มช่ืน   
4 631021781 นาย ณัฐพล วิชัยศร   
5 631021823 นางสาว กมลฉัตร มีสุวรรณ   
6 631021846 นาย วริศ ธนวัฒน์   
7 631021858 นาย จิตรภาณุ คําเสน   
8 631021912 นาย ศุภเศรษฐ ์ เสมอเหมือน   
9 631021917 นางสาว ปริญา คํามูลบุญ   
10 631021928 นางสาว ณัฐมล ทองป้ัน   
11 631022023 นางสาว ลักษม ี พุ่มพวง   
12 631022105 นาย ภควัต สืบจากล ี   
13 631022135 นาย นนธวัช ภมรพล   
14 631022208 นาย อัครรินทร ์ ขวัญวงษ์เปรม   
15 631022267 นางสาว ทิพาวรรณ สมัครเขตวิทย์   
16 631022305 นางสาว ปวิชญา คําเพ็ชร์   
17 631022381 นางสาว ธีรกานต์ ฉัตรวุฒิไกร   
18 631022634 นาย ณัฐพล หิรัญการ   
19 631022705 นาย ภูชิสส์ วงศ์วรารักษ์   
20 631022732 นาย สหัสวรรษ ไวยโภคี   
21 631022799 นางสาว สุธิตาภรณ์ แก้วพิกุล   
22 631022824 นางสาว ณัฐมน รัตนพร   

 
วิธีการสอบสมัภาษณ์ดังนี ้
      1. ให้ผู้เขา้สอบแสกน หรือถ่ายรูปเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้ังช่ือไฟล์เป็น ช่ือ-นามสกุล และเลขที่ผู้สมคัร จํานวน 1 ไฟล์ 
      2. ให้ผู้เขา้สอบเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน (ถ้ามี)  หรือผลงานทางด้านศิลปะ ฉบับจริง หรือ แสกนเป็นไฟล์ 
pdf (ถ้ามี) หรือนําแสดงให้กรรมการเห็นช่วงสัมภาษณ์ออนไลน์ 
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      3. ให้ผู้เขา้สอบ Add Lineกลุ่ม ตาม QR Code ด้านล่างเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบสัมภาษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 5 แบบรับตรงอิสระ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา ครศุาสตร์วิศวกรรม (4 ปี) 
 
สอบสัมภาษณ ์วันพฤหัสบดีที่ 18 มถิุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ลําดับที ่ เลขที่ผูส้มัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 631021998 นางสาว อินทิรา เจริญรัมย์   
2 631022019 นางสาว สุขฤทัย หมุดทอง   
3 631022081 นาย กสานต์ิธรรม วงศ์พัฒน์   
4 631022171 นาย สิรภพ ทองเกิด   
5 631022210 นาย หัศวรรษ คงตุก   
6 631022317 นางสาว อัญชิสา ศรียานุเคราะห์   
7 631022425 นาย มอสส ์ ราชอัคคี   
8 631022488 นางสาว ชัญญานุช บัวลอย   
9 631022507 นาย ฐิติภัทร อะจะระกุล   
10 631022568 นาย วัชรพงศ์ สีแหล ้   
11 631022611 นาย ลัทธิพงศ์ ภูมณี   
12 631022641 นางสาว ชุธาศิณี เมืองคํา   
13 631022647 นางสาว วันวิสา ลาวัลย์   
14 631022668 นางสาว มณฑิตา เหมรา   
15 631022723 นางสาว กุสุมา เป่ียมเพ็ง   
16 631022734 นางสาว เนตรชนก เขียวขํา   
17 631022776 นาย อโนชา อยู่อินทร์   
18 631022791 นาย อาชา วิศวลิขิตศิลป์   

 
วิธีการสอบสมัภาษณ์ดังนี ้
      1. ให้ผู้เขา้สอบแสกน หรือถ่ายรูปเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้ังช่ือไฟล์เป็น ช่ือ-นามสกุล และเลขที่ผู้สมคัร จํานวน 1 ไฟล์ 
      2. ให้ผู้เขา้สอบเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน แสกนเป็นไฟล์ pdf (ถ้ามี) 
      3. ให้ผู้เขา้สอบ Add Lineกลุ่ม ตาม QR Code ด้านล่างเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบสมัภาษณ์ 
 
 
 
 
 



รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS รอบท่ี 5 แบบรับตรงอิสระ 
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 

สาขาวิชา ครศุาสตร์เกษตร (4 ปี) 
 

สอบสัมภาษณ ์วันพฤหัสบดีที่ 18 มถิุนายน 2563  เวลา 09.00 น. 
ลําดับที ่ เลขที่ผูส้มัคร ชื่อ – นามสกุล หมายเหตุ 

1 631022279 นางสาว สุธิดา อยู่ทอง   
2 631022658 นาย ศรุติ นนท์นภา   
3 631022726 นางสาว วันวิสา บุตรเพ็ง   

 
วิธีการสอบสมัภาษณ์ดังนี ้
      1. ให้ผู้เขา้สอบแสกน หรือถ่ายรูปเอกสารหลักฐานการจบการศึกษา ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 
หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ต้ังช่ือไฟล์เป็น ช่ือ-นามสกุล และเลขที่ผู้สมคัร จํานวน 1 ไฟล์ 
      2. ให้ผู้เขา้สอบเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน แสกนเป็นไฟล์ pdf (ถ้ามี) 
      3. ให้ผู้เขา้สอบ Add Lineกลุ่ม ตาม QR Code ด้านล่างเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการสอบสัมภาษณ์ 
 
 


	1ครุ
	2ครุ-รอบ5

