
คณะววศวกรรมศาสตรร

รายชชชอนนกศศกษาททชยชชนคคารรองขอสคาเรรจการศศกษา
ภาคการศศกษาททท 2 ปปการศศกษา 2563ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ

58332110092-5 นางสาว กลณธวญารลกษร  เดดอนกอง สาขาววชาเคมท SCH/N(58)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)1

58332110430-4 นางสาว วาสนา  สดบสารคาม สาขาววชาเคมท SCH/N(58)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)2

60332110107-9 นางสาว ปารวฉลตร  เงาะปก สาขาววชาเคมท SCH/N1(60)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)3

60332110431-0 MR. SAMNANG  CHHENG สาขาววชาเคมท SCH/N1(60)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)4

58332110251-1 นาย รลชภภมว  ออทรส สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)5

58332110325-7 นางสาว โสภวดา  ขยลนททา สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)6

58332110329-7 นาย สหรลฐ  พรมหนองอออ สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)7

59332110028-8 นางสาว ไอรดา  สกงสอข สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)8

59332110115-9 นาย ยศวรวศ  เอมพลนธร สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)9

59332110116-9 นาย รอจวภาส  ใสสอข สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)10

59332110158-0 นาย นรวนทร  สอนชลยภภมว สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)11

59332110218-8 นาย วรรณณรงคร  สถวตววทยกภล สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)12

59332110292-1 นางสาว นลนทพร  เจรวญสอข สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)13

59332260017-3 นาย ธนาธวป  สทมภลคทา สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)14

60332110022-6 นางสาว ดวงฤดท  กออมอกอน สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)15

60332110079-5 นาย นนทวลฒนร  ววชาผา สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)16

60332110274-3 นาย ปปยวลฒนร  ประสมทรลพยร สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)17

60332110386-0 นาย ธวลฒนร  ไชยเกตอ สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)18

573341012036-5 นาย สอทธวพร  สทาเนทยงใหมก สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)19

58332110220-8 นาย คชาพล  กมลรลตนร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)20
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58332210066-9 นาย ธนพล  สระขาม สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)21

58332210067-9 นาย ชลทท  งวงชลยภภมว สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)22

58332210105-1 นาย พวชวตชลย  ขจรเพชร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)23

58332210106-1 นาย ปปยะนลฐ  มภลเมดอง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)24

59332110011-0 นาย ภานอวลฒนร  คอณวงคร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)25

59332110049-4 นาย วลชรบดท  ลอนพวลา สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)26

59332110270-5 นาย อตวเทพ  ชาแทกน สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)27

59332110300-9 นาย เกทยรตวชลย  อาษาสนา สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)28

59332110302-9 นาย พวชชากร  หลวงจลนทรร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)29

59332110307-9 นาย นรวนทร  สอขบทารอง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)30

59332110339-3 นาย กฤตวน  ภภดงนออย สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)31

59332110400-8 นาย ปรทดา  บลวแสง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)32

59332210053-9 นาย วชวระ  กมลเพพชรร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)33

59332260138-8 นาย ววสอทธวธ  สอกอมาร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)34

60332110016-8 นาย สอพลฒนร  ศรททอง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)35

60332110033-4 นาย ปฏวภาน  หงษาวงคร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)36

60332110038-4 นาย ธนกร  ดงอนนทร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)37

60332110075-5 นาย กฤษณะ  พลนธอชวน สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)38

60332110087-3 นาย ศราวอธ  ศวรววลง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)39

60332110093-1 นาย อดวศลกดวธ  ชาลทเขทยว สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)40

60332110099-1 นาย พงษรศลกดวธ  สทหานาถ สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)41
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60332110114-7 นางสาว อาทวตยา  สลงหววทยร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)42

60332110123-5 นาย กนกพวชญร  พลนโภคา สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)43

60332110126-5 นาย ภาณอวลฒนร  ชทานาญปปน สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)44

60332110127-5 นางสาว พลชรวนทรร  สาวลนดท สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)45

60332110157-8 นาย อดวศลกดวธ  อวนนอก สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)46

60332110198-0 นาย อวศรา  ตทเมดองสอง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)47

60332110199-0 นาย อภววลฒนร  ทลทงปอญญพลฒนร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)48

60332110211-6 นาย ภานอพงศร  แพนทวพยร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)49

60332110285-1 นาย ปฏวภาณ  เพชรอออม สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)50

60332110286-1 นาย สถาปกร  มทธรรม สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)51

60332110287-1 นางสาว กวรวยา  วลงหอม สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)52

60332110293-9 นาย ชลธวศ  นามววจวตร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)53

60332110308-7 นาย สอทธวชลย  พลคออ สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)54

60332110310-5 นาย นฤเบศ  ผววแดง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)55

60332110397-8 นาย ภควลต  ผานว สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)56

60332110432-0 MR. RADY  MOEUN สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)57

60332210027-4 นาย ศราวอธ  อรรคะ สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)58

60332210199-8 นาย นราชลย  ศรทระศาสตรร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)59

60332260112-0 นาย ศอภโชค  ยดนยาว สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)60

60332260130-6 นาย บอสดท  มทกภล สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)61
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61332210061-3 นาย ววทยา  ศรทสอภลกดวธ สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)62

61332210077-1 นาย สาธวต  แสนภลกดท สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)63

61332210079-1 นาย อนอรลกษร  ครองแสนเมดอง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)64

61332210083-9 นาย วทระชลย  ใจสอข สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)65

61332210114-3 นาย ธวลชชลย  โนนใหญก สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)66

61332210118-3 นาย วราดล  พลนธอวาปป สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)67

60332110202-8 นาย คมกฤษ  สวมลท สาขาววชาววศวกรรมเครดทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)68

60332110347-9 นาย ธวตวกร  สลงขรโพธวธ สาขาววชาววศวกรรมเครดทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)69

60332110385-0 นาย พลสกร  ธรรมแสงอดวภา สาขาววชาววศวกรรมเครดทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)70

60332110407-6 นางสาว อลจจวมา  แกอวลอวน สาขาววชาววศวกรรมเครดทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)71

60332110429-2 นางสาว กอลสตรท  จงเจรวญ สาขาววชาววศวกรรมเครดทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)72

60332110443-8 นางสาว รอจวษยา  คทาอออ สาขาววชาววศวกรรมเครดทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองกล)73

573342012005-8 นาย กวตตวศลกดวธ  ศวรวโมอ สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

74

573342012027-2 นาย กวตตวคอณ  ศรทพระจลนทรร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

75

573342012030-6 นาย วอฒวไกร  หาปปชชา สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

76

58332110021-0 นางสาว เสาวลลกษณร  คะณะสอข สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

77
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58332110312-9 นาย ณลฐวลฒนร  สรออยตวตะ สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล

เกษตร)

78

58332110318-9 นาย ณลฐวอฒว  สรออยตวตะ สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

79

59332110052-1 นาย อดวศลกดวธ  กลนเมรร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

80

59332110055-1 นาย ศรลญญภ  โสกลาง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

81

59332110099-3 นาย ปรทชา  จอนลนทร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

82

59332110208-0 นาย ณลฐพงศร  ชอบกลอา สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

83

59332110285-3 นางสาว ณลฐพร  เพทยสาร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

84

59332110325-5 นาย ภาควน  วงษรนาหลอา สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

85

59332110373-4 นาย เจษฎา  ออนบอกงคอา สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

86

59332110388-2 นาย ฤทธวเกทยรตว  ดทสทคอน สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

87
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59332210106-9 นาย รอองเพชร  ชมยวนดท สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล

เกษตร)

88

59332210171-4 นาย อภวสวทธวธ  วงชารท สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

89

59332210192-0 นาย ฉลตรชลย  นนทะนทา สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

90

59332210220-4 นาย อภวสวทธวธ  ศรทสมบลตว สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

91

59332210228-4 นาย อดวศร  ผาโคตร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

92

60332210002-8 นาย ชวตวพงษร  สาคภณ สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

93

60332210016-6 วกาทททรออยตรท อภวรมยร  ประจงรลมยร สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

94

60332210029-4 นาย เกรทยงไกร  ปอเรชกลง สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

95

60332210124-3 นาย ออดมโชค  เหลดองดท สาขาววชา ววศวกรรมเครดทองจลกรกลเกษตร EAE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครดทองจลกรกล
เกษตร)

96

58332110024-0 นางสาว สอภวญญา  ธนะภภมวชลย สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)97

58332210161-8 นาย ศอภกฤต  พอทธกลนยา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)98

58332260027-3 นาย นพรลตนร  ถภหลงเพทย สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)99
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58332260095-8 นาย เกรทยงไกร  เลวศววไล สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)100

60332210047-0 นาย ธนธรณร  จลตถา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)101

60332210113-5 นาย อลงกรณร  ทอมกททา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)102

60332210115-5 นาย ปรลชญา  นวยม สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)103

60332210145-9 นาย พทรววชญร  สมบลตว สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)104

60332260003-3 นาย ชาญววทยร  แสงเนทยม สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)105

61332210006-6 นาย สามารถ  อลนทะนวล สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)106

61332210034-0 นาย ศอภชลย  บอดดทคทา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)107

61332210047-8 วกาทททรออยตรท เทพพวทลกษร  ลทาพองชาตว สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)108

61332210136-9 นาย ภาสกร  แกอวลา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)109

61332210146-7 นาย ณลฐพงศร  วงกะโซก สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)110

61332210179-0 นาย กลลธวลจนร  ฮวบสวรรคร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)111

61332210180-8 นางสาว ชฎาภรณร  ควรวเมลร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)112

61332210189-8 จกาเอก จวรพงศร  จวตรทเชาวร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)113

61332210214-2 นางสาว ณลฐณท  พรมภลกดวธ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)114

61332210219-2 นาย นลฐพงษร  ตาสท สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)115

563334012034-7 นาย ยอทธจลกร  เหนดอโพธวธทอง สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(56)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)116

58332110255-1 นางสาว พลชรพร  ปรทชาเลวศ สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)117

58332110286-5 นาย ฤทธวพร  ชอมแกอว สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)118

59332110018-0 นางสาว ปนลดดา  แสงตอน สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)119
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59332110023-8 นางสาว ณลฐทชา  รลชสท สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)120

59332110065-9 นางสาว สอขกมล  ทองยดน สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)121

60332110070-5 นาย ชรวนทร  ไชยสา สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)122

60332110100-9 นาย ธทระยอทธ  ยมดทา สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)123

60332110116-7 นาย กทาชลย  บรรเทา สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)124

60332110220-4 นางสาว ธลญญลลกษณร  เฟปฟองประเสรวฐ สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)125

60332110284-1 นาย ณลฐพล  วงศรเมธาวศวน สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)126

60332110327-3 นาย นลนทวพลฒนร  ชามะรลตนร สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)127

573321012011-0 นางสาว ศวรวพร  สทชวน สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)128

573321012027-6 นาย อลฐมงคล  อกอนเหลา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)129

573321013418-6 นาย ธนะสวน  ไรกขาม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)130

573321013421-0 นาย ธนวลฒนร  ฤทธวศลกดวธ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)131

58332110279-7 นางสาว บลณฑวตา  พลดววลลย สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)132

58332260019-5 นาย ชานนทร  ขาวสกอล สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)133

58332260051-6 นาย อภวชลย  จลนทรรโสม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)134

58332260149-8 นาย เดชธวชลย  เวชบรรพต สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)135

59332110040-4 นาย รฐนนทร  ภภนาแกอว สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)136

59332110048-4 นาย คณากร  ปปวสาร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)137

59332110105-1 นาย มงคล  เหงกาขลวเรทยง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)138

59332110130-5 นางสาว นวโลบล  ทองอนงคร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)139

59332110140-3 นาย ระพทพลฒนร  สอธรรมมา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)140
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59332110190-2 นางสาว ชลญญา  สมตอน สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)141

59332110293-1 นาย กฤษณะ  มทลลกษณะสม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)142

59332110361-6 นาย ปฏวภาณ  รลตนวงศร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)143

59332210031-4 นาย กตลญญภ  หมวดดารลกษร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)144

59332210044-2 นาย ไตรทศ  โพธวธศรท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)145

59332210110-7 นาย ชลชวาล  สอดหอม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)146

59332210183-2 นาย จลกรกฤษณร  ตทนแทกน สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)147

59332210206-8 นาย อภวสวทธวธ  ผลกเฒกา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)148

59332260013-3 นางสาว สอปราณท  เสมเหลา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)149

59332260077-0 นางสาว อภวญญา  ดาแพง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)150

59332260086-8 นางสาว เอมอร  แสนเมดอง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)151

59332260088-8 นางสาว อภวยากร  ยอดเพชร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)152

59332260096-6 นาย ววษณอ  เพชรสลงฆาต สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)153

60332110011-8 นาย ทวนกร  มาแพง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)154

60332110034-4 นาย กทาพล  คทาหาญพล สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)155

60332110042-2 นาย ววรลญจร  เทพรลตนร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)156

60332110072-5 นางสาว นลนทราภรณร  มะละเหลดอง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)157

60332110078-5 นาย ณลฐวอฒว  แกอวหานาม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)158

60332110086-3 นางสาว วรวศรา  กงภภเวช สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)159

60332110125-5 นาย ณลฐวอฒว  ไชยชารท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)160
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60332110181-2 นางสาว ปรทยานอช  ฉลาดเอดทอ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)161

60332110193-0 นาย ทลกษวณ  สอวรรณเวทยง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)162

60332110209-8 นาย วรวลฒนร  คทาทอกน สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)163

60332110227-4 นางสาว ณวรชา  ปปญญายาว สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)164

60332110244-0 นาย กรณร  รอกงธนกานตร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)165

60332110252-7 นาย นนทวลฒนร  อวนทรชลยศรท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)166

60332110264-5 นาย พลลลภ  ภภสทนออย สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)167

60332110318-5 นาย กทรตวยศ  ดงแสนสอข สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)168

60332210001-8 นาย ววษณอ  ววเศษดท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)169

60332210003-8 นาย พงศธร  คทาภาแยก สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)170

60332210010-6 นาย ชลยอนลนตร  ชนไพโรจนร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)171

60332210091-9 นาย พวพรรธ  คอณความสอข สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)172

60332210096-9 นางสาว สอรลตนา  สวนสอน สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)173

60332210098-9 นางสาว ศวรวประภา  นวพวงลา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)174

60332210123-3 นาย นลนทวพลฒนร  บอตรแกอวเพชร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)175

60332210147-9 นาย ตรทจลกร  กอบลว สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)176

60332210173-2 นาย สอเมธ  เมยานนทร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)177

60332260015-1 นาย กฤษปภลส  ไพโรจนร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)178

60332260055-2 นางสาว มลตกาล  ชาลท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)179

60332260133-6 นาย ณลฐพงศร  พลอาสา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)180

58332110371-6 นาย ปฐวทกานตร  ศรรลกษร สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)181
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59332110002-2 นางสาว อวนทวราพร  เกลททยงกลม สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)182

59332110030-6 นาย ปปญญาวอฒว  หวานเพลวน สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)183

59332110034-6 นางสาว รอกงนภา  ศวรวปะรอ สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)184

59332110039-6 นาย สลนตวภาพ  ชดทนชม สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)185

59332110041-4 นางสาว สมบภรณร  ขลนคทาหมดทน สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)186

59332110081-5 นาย สถวตยร  ปลดทมวงษร สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)187

59332110089-5 นาย ศวรวพงศร  พวลามา สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)188

59332110090-3 นาย บอรวนทรร  วงษรสกอล สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)189

59332110094-3 นาย คมสลน  ศรทเสสนาม สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)190

59332110127-7 นางสาว อภวชญา  ปาละสอข สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)191

59332110128-7 นางสาว อภวญญา  นาธงชลย สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)192

59332110129-7 นางสาว ชอตวมา  ดอนอาจทลน สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)193

59332110175-6 นาย วงศกร  จอายหนองบลว สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)194

59332110186-4 นาย ชวดชลย  ทะวะลลย สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)195

59332110192-2 นาย ภววนทร  ทาสท สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)196

59332110203-0 นาย วลนชลย  ธรรมปปยะ สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)197

59332110274-5 นางสาว ศวรภลสสร  เพทยสอวรรณร สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)198

59332110299-1 นาย ตะวลน  บทารองไทย สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)199

59332110344-1 นางสาว อรยาณท  แสงเมดอง สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)200

59332110352-8 นางสาว สอดารลตนร  แพรไธสง สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)201
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คณะววศวกรรมศาสตรร

รายชชชอนนกศศกษาททชยชชนคคารรองขอสคาเรรจการศศกษา
ภาคการศศกษาททท 2 ปปการศศกษา 2563ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ
59332110401-8 นาย ศอภววชญร  หาญสอรวยร สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)202

59332110426-4 นาย ภลทรพงษร  มภลนวภา สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)203

58332110210-0 นางสาว ปปดญาพร  สวลสดวธโพธวธ สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยว
และแปรสภาพ)

204

59332110255-9 นาย อภวชาตว  โพธวธสาจลนทรร สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยว
และแปรสภาพ)

205

543332012034-6 นาย พทรพลฒนร  ตลนตวเมฆวน สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(54)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

206

573332013033-0 นาย เทพรลงสรรคร  ภภมวเรศสอนทร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

207

58332110043-6 นาย ศาสตรา  หนอนเงวน สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

208

58332110274-7 นาย กฤชณรงศร  วงษรนภ สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

209

58332260044-9 นาย ธทรพงศร  พดทนชมภภ สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

210

58332260074-2 นางสาว วรลญญา  นามโสม สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

211

59332110290-1 นาย ธทระวลฒนร  เชดทอจทาพร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

212
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59332210122-5 นาย เอกโยธวน  ออทธา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร

คมนาคม

ENE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

213

59332210215-6 นาย เกทยรตวศลกดวธ  จอมใจ สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

214

60332110152-8 นางสาว วรรณศวรว  จลดไธสง สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

215

60332110322-3 นางสาว ณลฐธวชา  แสนคทา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

216

60332210007-8 นาย ฉลฐภภมว  เฉทยบแหลม สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

217

60332210036-2 นาย ศวขรวนทรร  สอธรรมา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

218

60332210104-7 นาย อรวยะราช  พลศรทเมดอง สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

219

60332210114-5 นาย ปรเมษฐ  นลนตระกภล สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

220

60332210176-2 นาย นวววช  ทองเพพชร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

221

60332260073-8 นาย ณลฐวลฒนร  ศรทโคตร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

222
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ภาคการศศกษาททท 2 ปปการศศกษา 2563ววทยาเขตขอนแกกน
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60332260085-6 นางสาว สอนวศา  แกอวบอานเหลกา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร

คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

223

60332260100-2 นาย กวตตวพงษร  ผกองแผอว สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

224

61332210004-6 นาย ธทระ  มอกงสอเพพง สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

225

61332210007-6 นาย วลชรพงษร  ภารนาถ สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

226

61332210029-2 นาย สอววทยร  มณทสอข สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

227

61332210030-0 นาย จตอพล  นามศวรว สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

228

61332210102-5 นาย จลกรพลนธร  แสนเยพน สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

229

61332210127-1 นาย ภานอวลฒนร  ศรทแกกน สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

230

61332260029-7 นาย คมสลน  ววชลย สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

231

573351012005-9 นาย โกววท  ตอนกลนยา สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)232

58332210148-3 นาย ขจรศลกดวธ  รดทนกลวทน สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/R(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)233

58332260004-7 นาย ธทรเดช  ดอกจลนทรร สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)234
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ภาคการศศกษาททท 2 ปปการศศกษา 2563ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ

59332110189-4 นาย ประชารลฐ  หนภจลนทรร สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)235

59332210077-5 นาย ณลฐพล  แกกนทะนอย สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)236

59332210153-8 นาย ภลทรววภาคยร  พรมเกตอ สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)237

59332260002-5 นาย ทวนกร  คงทนแทอ สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)238

59332260080-8 นาย พวทลกษรพงษร  ไชยเดช สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)239

59332260123-0 นาย ชาญณรงคร  คทามภล สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)240

59332260129-0 นาย ณลฐวอฒว  พวมพรศรท สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)241

60332110005-0 นาย ธนวลฒนร  ทองทท สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)242

60332110019-8 นาย ดนอพล  บอญคา สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)243

60332110032-4 นางสาว วรวศรา  จทาปา สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)244

60332110037-4 นางสาว เกตอวดท  ขลนมลง สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)245

60332110039-4 นาย ณลฐภลทร  สดบชมภภ สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)246

60332110052-9 นางสาว สอธวดา  จทาละคร สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)247

60332110089-3 นาย อนอรลกษร  สมรลกษร สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)248

60332110109-9 นาย อนาววน  ชทานาญ สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)249

60332110130-3 นาย อภวนลนทร  คทาพาสท สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)250

60332110132-3 นางสาว เสาวณท  เหลาชอมแพ สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)251

60332110135-3 นางสาว ณลฐวดท  เขทยวโสภา สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)252

60332110145-1 นางสาว กอลณลฐ  มทคทาทอง สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)253

60332110173-4 นางสาว สอรววลลยร  จลนทรรพวรมยร สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)254
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คณะววศวกรรมศาสตรร
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รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ
60332110179-4 นาย ยศวลตว  บารวศรท สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)255

60332110206-8 นางสาว ภลทราวดท  บอญมวทง สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)256

60332110218-6 นางสาว ธลญญารลตนร  ชอมอภลย สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)257

60332110222-4 นางสาว นรวศรา  โพธวธศรท สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)258

60332110268-5 นาย ภาคภภมว  ทองดทบอตร สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)259

60332110294-9 นางสาว อารทยา  ขลนอาสา สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)260

60332110319-5 นาย ธนโชตว  พวมพรชายนออย สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)261

60332110342-9 นาย อรวยะวลฒนร  บลวผลน สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)262

60332110358-6 นางสาว พรพวมล  สททอาว สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)263

60332210044-0 นาย จทรภลทร  ธรรมพล สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)264

60332210180-0 นาย จทระพลนธร  แสงเพชร สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)265

60332260007-3 นาย วรภาส  รลกศรท สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)266

60332260016-1 นาย ศตวรรษ  ศวรววารวนทรร สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)267

60332260076-8 นาย ณลชพล  ไชยเลวศ สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)268

60332260135-6 นาย ธนกฤต  บลวใหญกรลกษา สาขาววชาววศวกรรมออตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมออตสาหการ)269

จทานวนผภอขอยดทนคทารอองขอสทาเรพจการศศกษา =  269  คน
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