
คณะววศวกรรมศาสตรร

รายชชชอนนกศศกษาททชยชชนคคารรองขอสคาเรรจการศศกษา
ภาคการศศกษาททท 1 ปปการศศกษา 2563ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ

59332110326-5 นางสาว วราพร  ชะชวกกล สาขาววชาเคมท SCH/N2(59)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)1

59332110332-3 นางสาว จวนาภรณร  ไทยภลกดท สาขาววชาเคมท SCH/N2(59)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)2

59332110441-0 นางสาว สกพรรษา  อกกนตตม สาขาววชาเคมท SCH/N2(59)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)3

58332110119-1 นางสาว อลจฉรา  กลลาขยลน สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)4

58332110251-1 นาย รลชภตมว  อกทรส สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)5

58332110280-5 นาย พลทธนลนทร  เหลกาฝฝาย สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)6

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

59332110075-7 นางสาว พรนภา  นลอยอวนทรร สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)8

59332110119-9 นางสาว ชกอผกา  ชวนคทาหาญ สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)9

59332110148-3 นาย นราพลฒนร  อวนตตะสกวรรณร สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)10

59332110236-4 นางสาว นลฐกานตร  ว.ศวรว สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)11

59332110292-1 นางสาว นลนทพร  เจรวญสกข สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)12

573341012021-7 นาย ยกทธนา  แกลวเบญจา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)13

58332110049-6 นาย สรบสกกลชลย  ทองกตล สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)14

58332110220-8 นาย คชาพล  กมลรลตนร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)15

58332110375-6 นาย ฤทธวไกร  มาไชยเวช สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)16

58332260024-3 นาย ณลฐพงษร  เตวมผล สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)17

59332110011-0 นาย ภานกวลฒนร  คกณวงคร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)18

59332110017-0 นาย ชาญณรงคร  คทาโสภา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)19

59332110049-4 นาย วลชรบดท  ลกนพวลา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)20
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59332110133-5 นาย วทระพงษร  จลนทรรหาญ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)21

59332110176-6 นาย เบญจพล  ยรนยง สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)22

59332110300-9 นาย เกทยรตวชลย  อาษาสนา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)23

59332110302-9 นาย พวชชากร  หลวงจลนทรร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)24

59332110307-9 นาย นรวนทร  สกขบทารกง สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)25

59332110339-3 นาย กฤตวน  ภตดงนลอย สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)26

59332110347-1 นาย เอกสวทธวธ  คทามะณทจลนทรร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)27

59332110400-8 นาย ปรทดา  บลวแสง สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)28

59332210115-7 นาย ศกภกฤต  แสนทวทสกข สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)29

59332210116-7 นาย สหชาตว  แดงนลอย สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)30

59332260011-3 นาย ลลทธพล  สอนเกวด สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)31

59332260030-9 นาย สกรวยา  วงษรเวทยน สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)32

59332260070-0 นาย อมรเทพ  พลนสวลสดวธ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)33

59332260072-0 นาย จลกรพลน  พลบตรณร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)34

59332260120-0 นาย สกภสวทธวธ  แวมประชา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)35

59332260147-6 นาย เศรษฐา  สมอบลาน สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)36

60332210103-7 นาย ชนาธวป  สกขประจลนทรร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)37

60332210128-3 นาย กทรตว  แสนพล สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)38

60332210133-1 นาย ธนเดช  อาจววชลย สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)39

60332210136-1 นาย สกเมธ  นารทนกช สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)40

60332210168-4 นาย คกณพลทธวธ  รสหอม สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)41
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60332210169-4 นาย เปรมศลกดวธ  ผกานเมรอง สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)42

60332210194-8 นาย พทรพล  จลนอรลญ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)43

60332260014-1 นาย รลฐสภา  พลนสาย สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)44

60332260069-0 นาย กวตตวพงษร  จอมจอหอ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)45

60332260080-6 นาย ณรงศลกดวธ  พลดงนอก สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)46

573342012005-8 นาย กวตตวศลกดวธ  ศวรวโมล สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

47

573342012007-4 นางสาว วนวดา  ววพวมพรสกทธวธ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

48

573342012030-6 นาย วกฒวไกร  หาปปชชา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

49

573342012033-0 นางสาว จวตรลดา  สรรพวทยากกล สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

50

58332110097-5 นาย ปฐพท  เจรวญศวรว สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

51

58332110257-1 นาย ศรลญญต  โสดา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

52

58332110312-9 นาย ณลฐวลฒนร  สรลอยตวตะ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

53

58332110318-9 นาย ณลฐวกฒว  สรลอยตวตะ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

54
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58332110444-2 นาย ตระกตลชาย  ขจรพวพลฒนร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

55

59332110052-1 นาย อดวศลกดวธ  กลนเมรร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

56

59332110208-0 นาย ณลฐพงศร  ชอบกลลา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

57

59332210138-3 นาย นวตวลลกษณร  พวมพวนวจ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

58

59332210227-4 นาย อวยชลย  ดงยางวลน สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

59

60332210002-8 นาย ชวตวพงษร  สาคตณ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

60

60332210124-3 นาย อกดมโชค  เหลรองดท สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

61

563331012016-0 นาย พรวษฐร  จงตระการสมบลตว สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(56)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)62

563331012033-5 นาย อาทวตยร  เอกไชย สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(56)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)63

573331012015-0 นาย ชาญชลย  พรหมเอาะ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)64

573331013410-2 นาย เสกวรววชญร  สวนเรรองศรท สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)65

59332110063-9 นาย เอกลลกษณร  แซกวกาง สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)66

59332110107-1 นาย เสรวมพงษร  จลนหอม สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)67

59332110174-6 นาย ณลฏฐกฤดวธ  เหลาทอง สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)68
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59332110259-9 นาย ศวรวพงศร  ภตมท สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)69

59332110348-1 นาย จอมใจ  มาตสมบลตว สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)70

59332110408-8 นาย พวทลกษร  สวนธพ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)71

59332210030-4 นาย จวณณวลตร  โพโสภา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)72

59332210164-6 นาย อรชกณ  บกญหลลา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)73

59332260113-2 นาย พกทธวนลนทร  แสงเพชร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)74

60332210005-8 นาย ครวษฐภตมว  คทาวงคร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)75

60332210015-6 นาย ประจลกษร  พรรณพงษรศวลปป สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)76

60332210017-6 นาย สวรววชญร  ตรทรลตนธทารง สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)77

60332210045-0 นาย กรววชญร  คทาเพพง สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)78

60332210048-0 นาย วลชระ  กลนยา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)79

60332210052-7 นาย ภตเบศ  กลางประดวษฐ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)80

60332210062-5 นาย ภาณกเดช  เปลรอกคทา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)81

60332210076-3 นาย ธนพล  พวศเพพง สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)82

60332210084-1 นาย ปรทชา  เดชจทาปา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)83

60332210094-9 นาย จรลสพงษร  สกพล สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)84

60332210095-9 นาย อภวลลกษณร  ศวรวชลยมงคลกกล สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)85

60332210111-5 นาย ขจรศลกดวธ  บงแกลว สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)86

60332210119-5 นาย วรลตชพงษร  สกนทรชลย สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)87

60332210120-3 นาย รลชชานนทร  วงศรคง สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)88
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60332210125-3 นาย เสฏฐวกฒว  วทระพลนธร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)89

60332210137-1 นาย อนวรรษ  จลนทะวงศร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)90

60332210178-2 นาย สวรววชญร  ไชยสวทธวธ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)91

60332260003-3 นาย ชาญววทยร  แสงเนทยม สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)92

60332260024-9 นาย ธทระเดช  สกธาวา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)93

60332260035-7 นาย เจตนวพลทธร  มะลวซลอน สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)94

60332260044-5 นาย ภานกวลฒนร  อรกณโน สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)95

60332260050-2 นาย อาทวตยร  วงษรขลน สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)96

60332260054-2 นาย สมรลก  ชลยเลวศ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)97

60332260060-0 นาย ณลฐวกฒว  ประทกมชลย สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)98

60332260081-6 นาย วรวลฒนร  ทองอรกณ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)99

60332260091-4 นาย ววระ  ราษทบกตร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)100

60332260095-4 นาย ปปยศลกดวธ  หวนววเศษ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฝา EEP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฝา)101

59332110106-1 นาย จลกรพลนธร  ยลงสทนาค สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)102

59332110125-7 นาย อานนทร  จลนทรรเสนา สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)103

59332110126-7 นาย ทลชพงษร  กวจเทาวร สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)104

59332110301-9 นางสาว กนกพร  นามบกดดท สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)105

573321012023-5 นาย ภาสกร  โพธวธพาด สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)106

573321013423-6 นาย ภตมวใจ  บกญรลตนร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)107

58332110182-6 นาย ณลฐกร  เกษทองมา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)108

58332110228-8 นาย ณภลทร  นลอยผาง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)109
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59332110020-8 นาย กฤษณะ  ปะนามะเส สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)110

59332110086-5 นาย อภวสวทธวธ  สทนวน สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)111

59332110131-5 นาย ปฏวภาณ  ลทกระจกาง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)112

59332110154-0 นางสาว กลนยารลตนร  พลฒชะนะ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)113

59332110181-4 นาย เกษมสรรพร  เสนามนตรท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)114

59332110202-0 นางสาว ชลธาร  ยะวรรณ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)115

59332110225-6 นาย ธทรลช  วารทพวณ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)116

59332110243-2 นาย ภานกวลฒนร  พลยาง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)117

59332110244-2 นางสาว อรวรรณ  ใสจตง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)118

59332110263-7 นาย ศกภมงคล  พาลารลตนร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)119

59332210008-0 นาย ศราวกธ  ดกจดา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)120

59332210069-7 นาย ฐาปกรณร  ทวสะเส สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)121

60332210004-8 นาย ปณวธาน  กระพทพสลตยร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)122

60332210006-8 นาย วชวระ  ธารไชย สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)123

60332210009-8 นางสาว เจนจวรา  นกราช สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)124

60332210021-4 นาย อนกชาตว  ชกางจตม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)125

60332210022-4 นาย เฉลวมเกทยรตว  คทาหงษา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)126

60332210031-2 นาย ศกภณลฐ  ยาพรม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)127

60332210032-2 นาย ณรงครศลกดวธ  แกลวหานาม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)128

60332210033-2 นาย จลกรวนทรร  บกตรลท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)129
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60332210034-2 นาย ชนกดม  สกววจวตร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)130

60332210054-7 นาย สกรพงษร  สรลางอทาไพ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)131

60332210082-1 นาย จลกรวาล  ไชยแสง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)132

60332210110-5 นาย พงศกร  คทาสวงหร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)133

60332210139-1 นาย ปปญณฑลต  ดอนกระจกาง สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)134

60332210146-9 นาย จลกรพลนธร  เกทพยวสลนเททยะ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)135

60332210173-2 นาย สกเมธ  เมยานนทร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)136

60332260004-3 นางสาว ระวทวลนณา  อกตสาหะ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)137

60332260005-3 นางสาว จวราภรณร  หะธรรมวงคร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)138

60332260033-7 นาย ทรงสวทธวธ  ศรทคลฒนพรม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)139

573352012008-1 นางสาว วลนทนทยร  ตลนทนะเทววนทรร สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)140

58332110058-3 นาย ตลนตระกานตร  อบอกกน สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)141

58332110224-8 นาย ธทรวลฒนร  สารนลน สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)142

58332110355-0 นาย ธนลช  ทองเรรอง สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)143

58332110436-4 นางสาว พลชนวดา  ธโนปจลย สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)144

58332110450-9 นาย นนทวลฒนร  เสนเคน สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)145

59332110002-2 นางสาว อวนทวราพร  เกลทพยงกลม สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)146

59332110034-6 นางสาว รกกงนภา  ศวรวปะรก สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)147

59332110041-4 นางสาว สมบตรณร  ขลนคทาหมรทน สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)148

59332110127-7 นางสาว อภวชญา  ปาละสกข สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)149

59332110128-7 นางสาว อภวญญา  นาธงชลย สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)150
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59332110129-7 นางสาว ชกตวมา  ดอนอาจทลน สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)151

59332110274-5 นางสาว ศวรภลสสร  เพทยสกวรรณร สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)152

59332110344-1 นางสาว อรยาณท  แสงเมรอง สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)153

59332110352-8 นางสาว สกดารลตนร  แพรไธสง สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)154

58332110378-6 นางสาว สกภาวดท  สารวมา สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยว
และแปรสภาพ)

155

58332110389-4 นางสาว ประภาพร  ถาปราบมาตรร สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยว
และแปรสภาพ)

156

59332110098-3 นางสาว ขวลญฤดท  ประกอบศรท สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยว
และแปรสภาพ)

157

59332110185-4 นางสาว ศวรวลลกษณร  ชกางสอน สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยว
และแปรสภาพ)

158

59332110304-9 นาย อมร  หาจทาปา สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกพบเกททยว
และแปรสภาพ)

159

573332012023-2 นาย พทรพงศร  เพพงมณท สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

160

573332013413-4 นาย พวสกทธวธ  ศรชลย สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

161

58332110047-6 นาย ปตววลท  ตลนนารลตนร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

162
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58332110095-5 นาย ฉลตรวน  เกษรชรทน สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร

คมนาคม

ENE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

163

58332110274-7 นาย กฤชณรงศร  วงษรนต สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

164

58332260048-9 นาย เทพพวทลกษร  ภตผววโคก สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

165

59332110197-2 นางสาว วราภรณร  ไพรลตนร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

166

59332210080-3 นางสาว ภลชรพร  ปปจจกโส สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

167

59332260029-1 นางสาว ดวงใจ  ยวพมโต สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

168

60332210008-8 นาย จลกรรวนทรร  ขาวงาม สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

169

60332210012-6 นาย เอกรวนทรร  นาเมรองจลนทรร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

170

60332210041-0 นาย เกรพอกตล  พวสสาพวมพร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

171

60332210065-5 นาย เอกรลตนร  นครสตงเนวน สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

172
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60332210157-6 นาย นลนทวลฒนร  กกนชนบท สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร

คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

173

60332210159-6 นาย อภววลฒนร  พรมสวงหร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

174

60332210165-4 นางสาว ธลญพวชชา  มาตยรววเศษ สาขาววชา ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลพกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

175

573351012005-9 นาย โกววท  ตลนกลนยา สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)176

573351012013-3 นางสาว นลธฐา  ไชยพงษร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)177

573351012016-6 นางสาว มลลลวกา  ศรทพาแลว สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)178

573351012021-6 นางสาว มารวษา  เปรมสกทธารลตนร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)179

573351012024-0 นางสาว จลกรทพร  ศรทกกลวงศร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)180

573351012032-3 นางสาว มลชธณา  เหลกากาสท สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)181

573351012035-6 นาย ธทรชลย  วอแพง สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)182

58332110142-5 นาย เจตดวลก  คณานวตยร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)183

58332110154-2 นางสาว รลชนทกร  ไชยเดช สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)184

58332260017-5 นาย พงษรศลกดวธ  สวทธวภลกดวธ สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)185

58332260039-1 นาย ธทรวลฒนร  มะราช สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)186

59332110010-0 นางสาว จกฬาลลกษณร  ดวงกตนา สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)187

59332110069-9 นางสาว ฐวตวมา  รลกษาศทล สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)188

59332110120-7 นางสาว ณลฐรวกา  ศวรวโอตร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)189

59332110141-3 นาย ธนภลทร  ใจดท สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)190
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59332110159-0 นางสาว นวภา  สกดาจลนทรร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)191

59332110201-0 นางสาว ณลฐธทรา  นาใตล สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)192

59332110224-6 นาย ภานกวลฒนร  ดาระภา สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)193

59332110227-6 นาย ชนวนทรร  หทบแกลว สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)194

59332110235-4 นาย สกรทยรศรท  สทตะปปน สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)195

59332110278-5 นาย ชลยยกทธ  เฮทยนคทา สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)196

59332110284-3 นางสาว ณลฐกานตร  ตาปราบ สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)197

59332110443-0 นางสาว ศศวววมล  อกลมสวน สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)198

59332110451-7 นางสาว สมฤดท  โมลดา สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)199

59332210034-4 นาย อนกวลฒนร  กลนพวพวธ สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)200

59332210079-5 นาย ไชยอนลนตร  เตาให สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)201

59332210100-9 วกาทททรลอยตรท กวตตวพงษร  รกองจวก สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)202

59332210207-8 นาย ภาณกวลฒนร  พรมพา สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)203

59332210212-6 นาย ณลฐวกฒว  ทวพพวชลย สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)204

59332210225-4 นางสาว เกศมณท  โพธวธศรท สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)205

59332260015-3 นาย พทรยกทธ  คณะวาปป สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)206

59332260033-9 นาย ณลฐวลฒนร  เหลาเกวพมหกกง สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)207

59332260065-2 นาย จลกรพงศร  โพธวธสม สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)208

59332260097-6 นาย ถวรวกฒว  ตระพรม สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)209

59332260117-2 นาย กฤษดา  สกวรรณชาตว สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)210
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59332260134-8 นาย ปพน  ทานะมลย สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)211

60332210028-4 นาย ปปยะพงษร  บกญทรลพยร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)212

60332210037-2 นาย ณลฐพงศร  มวเถาวลลยร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)213

60332210038-2 นาย ววโรจนร  หอมสมบลตว สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)214

60332210042-0 นาย ศรลณยร  เหมกกล สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)215

60332210043-0 นาย ไกรสร  หารวแสง สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)216

60332210046-0 นาย ชวนวลตร  เรรอนพวศ สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)217

60332210050-7 นาย พลฒนรภตมว  ภตเขาใหญก สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)218

60332210051-7 นาย รธวพงษร  มทจลนทรรดท สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)219

60332210055-7 นาย พวพลฒนร  ไชยเดช สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)220

60332210067-5 นาย กฤษณะ  ยาชลย สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)221

60332210073-3 นาย วกฒวเกทยรตวธ  สวนธกรลกษร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)222

60332210116-5 นาย ธนพนธร  ถตวลดสท สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)223

60332210121-3 นาย ววทวลส  ละมกลตรท สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)224

60332210131-1 นาย กฤษณะ  กาทะรงคร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)225

60332210134-1 นาย ชลยวลฒนร  พกอคลา สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)226

60332210143-9 นาย ประกาย  นาจกระโทก สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)227

60332210144-9 นาย นวกร  ภตตองโขบ สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)228

60332210148-9 นาย พทรพล  แกลวโคตร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)229

60332210156-6 นาย อนกชวต  ไชยประทกม สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)230

60332210162-4 นาย จทระศลกดวธ  สกกลสกข สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)231
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60332210172-2 นาย เจตรวนทรร  ศรทอาราม สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)232

60332210179-2 นาย อนกสรณร  นาภตวงคร สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)233

60332210182-0 นาย โชคอนลนตร  คทาพระบาง สาขาววชาววศวกรรมอกตสาหการ EIE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอกตสาหการ)234

จทานวนผตลขอยรทนคทารลองขอสทาเรพจการศศกษา =  234  คน
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