
คณะววศวกรรมศาสตรร

รายชชชอนนกศศกษาททชยชชนคคารรองขอสคาเรรจการศศกษา
ภาคการศศกษาททท 1 ปปการศศกษา 2564ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ

59332110283-3 นาย ยยทธนา  ศรทพรม สาขาววชาเคมท SCH/N1(59)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)1

60332110106-9 นางสาว ศยภศวรว  แสนเวทยง สาขาววชาเคมท SCH/N1(60)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)2

60332110240-0 นาย ววนลย  บยตรใส สาขาววชาเคมท SCH/N1(60)ววทยาศาสตรบลณฑวต (เคมท)3

58332110201-2 นาย ณลฐวยฒว  หทบแกกว สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)4

58332110267-9 นาย จลกรภลทร  เตตมวงษร สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)5

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

59332110116-9 นาย รยจวภาส  ใสสยข สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)7

59332110162-8 นาย ศรายยทธ  หงสรทลพ สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)8

59332110237-4 นาย สยรวลฒนร  สยวรรณโค สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)9

59332110266-7 นาย อนยชวต  ววชลยวงษร สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)10

59332110320-5 นาย วลนมงคล  แกกวหานาม สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)11

59332260032-9 นาย ทลศไนย  การสนวท สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)12

59332260126-0 นาย ศรลนยร  แจกงสยข สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)13

60332260121-8 นาย ภลทรพงษร  สาขา สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)14

60332260122-8 นาย ศวรวเดช  วงษณรลตนร สาขาววชา ววศวกรรมคอมพววเตอรร ECP/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมคอมพววเตอรร)15

573341012025-8 นาย สวขเรศ  ลอยใหมก สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)16

58332110220-8 นาย คชาพล  กมลรลตนร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)17

59332110074-7 นาย ธนาดล  ชาตวพหล สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)18

59332110082-5 นาย โพสพลช  เจตนรจลนทรร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)19

59332110176-6 นาย เบญจพล  ยรนยง สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)20
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59332110418-6 นาย ฐวตวพงษร  จทาปาวลตตะ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)21

59332210095-1 นาย สวขเรศ  มณทรยกง สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)22

59332210146-1 นาย สลนตวชลย  คยณศรท สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)23

59332260121-0 นาย เจตนรสฤษฎวฎ  กลนยาประสวทธวฎ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)24

60332110199-0 นาย อภววลฒนร  ทลทงปยญญพลฒนร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)25

60332110207-8 นาย ทววากร  สยทธวประภา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)26

60332110231-2 นาย ฉลตรชลย  พลนเทศ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)27

60332110293-9 นาย ชลธวศ  นามววจวตร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)28

60332110397-8 นาย ภควลต  ผานว สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/NM(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)29

60332210189-0 นาย รลชถะพงศร  นาบยญสสง สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)30

60332260115-0 นาย ววจวตร  แปลกจวตรร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)31

61332210083-9 นาย วทระชลย  ใจสยข สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)32

61332210109-5 นาย สยรพลฒนร  สนธวมสล สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)33

61332210114-3 นาย ธวลชชลย  โนนใหญก สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)34

61332210171-0 นาย จลกรวนทรร  ไชยพาฤทธวฎ สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)35

61332260057-0 นาย มนยเชษฐร  ดกานววไล สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)36

61332260111-8 นาย นพรลตนร  ชอบรสก สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองกล EME/Q(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)37

60332110202-8 นาย คมกฤษ  สวมลท สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)38

60332110280-1 นาย จตยพล  พรมโส สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)39

60332110326-3 นาย ชวนเปรม  เชาวรชรทน สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)40

60332110380-0 นางสาว ศนวสา  สาระคทา สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)41
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60332110383-0 นาย ไพศาล  แสนพลนนา สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)42

60332110407-6 นางสาว อลจจวมา  แกกวลกวน สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)43

60332110442-8 นาย ณลฐดนลย  พรมมาสวทธวฎ สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)44

60332110445-8 นาย นฤดล  จลนทรรศรท สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)45

60332110446-8 นาย รยจธวนลนทร  มาตยรชส สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)46

60332110450-5 นางสาว จวนตนา  ภวญโญฤทธวฎ สาขาววชาววศวกรรมเครรทองกล-ระบบราง EME/NR(60)NEWววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองกล)47

59332110099-3 นาย ปรทชา  จยนลนทร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

48

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

49

59332110285-3 นางสาว ณลฐพร  เพทยสาร สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

50

59332110325-5 นาย ภาควน  วงษรนาหลกา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

51

59332110388-2 นาย ฤทธวเกทยรตว  ดทสทคอน สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

52

60332110148-1 นาย ทลกษวณ  ปปสสา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

53

60332110278-3 นาย เฉลวมพงษร  ตยแกกว สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล
เกษตร)

54
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60332210079-3 นาย เค  บลวสทกา สาขาววชา ววศวกรรมเครรทองจลกรกลเกษตร EAE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเครรทองจลกรกล

เกษตร)

55

573331013403-7 นาย สยรวยะ  ประสานขาว สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/Q(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)56

573331013415-1 นาย ชลยชนะ  เชทยงใตก สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/Q(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)57

60332110048-2 นาย นลนทวยฒว  ยอดเพชร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)58

60332110092-1 นาย ตะวลน  กองสทาลท สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)59

60332110239-2 นาย ชลยรลตนร  บยตรโท สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)60

60332110291-9 นาย ณลฐ  นรวนยา สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)61

60332110359-6 นาย ภมร  แสงสยวรรณ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)62

60332110439-0 นาย ปวทณรกร  นยกมตสม สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)63

61332210037-0 นาย บวรนลนทร  วลชรวนทรชลย สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)64

61332210147-7 นาย ชลยธนลนทร  โพธวสยรวยะ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)65

61332210161-2 นาย สถาพร  ถววลไพร สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)66

61332210174-0 นาย เอกพงษร  สงเศษ สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)67

61332210185-8 นาย วรลญญส  บยญธรรม สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)68

61332210193-6 นาย ธนวลฒนร  ซาซยม สาขาววชา ววศวกรรมไฟฟฟา EEP/R2(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมไฟฟฟา)69

60332110105-9 นางสาว จยฑาทวพยร  ววเศษโวหาร สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)70

60332110137-3 นาย ศยภกวจ  เอททยมชนะ สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)71

60332110160-6 นาย ไกรววชญร  ทววลา สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)72

60332110166-6 นาย กสววลฒนร  บยญนะทท สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)73

60332110221-4 นาย อภวสวทธวฎ  พวทยาไพบสลยร สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)74
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60332110302-7 นาย ไกรววทยร  มลงกรเจรวญกยล สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)75

60332110312-5 นาย อลมรวนทรร  ผลงดท สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)76

60332110330-1 นาย เพวทมพล  เจนสาคส สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)77

60332110403-6 นาย พลฒนา  จลนทรรสวกาง สาขาววชาววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร EMC/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมเมคคาทรอนวกสร)78

573321012016-9 นางสาว กานตรธวดา  เหลกาบลวดท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)79

58332110010-2 นาย ภคพล  ยาเขทยว สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)80

58332260094-8 นาย วชวรววทยร  กาญจนสวทธวฎ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)81

58332260147-8 นาย ธทรสยวลฒนร  เครรอแดงชลยพร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)82

58332260149-8 นาย เดชธวชลย  เวชบรรพต สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)83

59332110130-5 นางสาว นวโลบล  ทองอนงคร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)84

59332210065-7 นางสาว ภลทรรนฤน  ภสกเทศ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)85

59332210087-3 นาย นลนธวลช  แสงใส สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)86

59332210117-7 นาย วรวยฒว  แสนตรท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)87

59332210123-5 นาย อธวยยตมร  วทระสยโข สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)88

59332210193-0 นาย ฐาปกรณร  บยตรพยฒ สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)89

59332260019-3 นาย ธนโชตว  หงษาคทา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)90

59332260085-8 นาย อภวเดช  ภสผววผา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)91

59332260145-6 นาย ประกวจ  พานศรท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)92

60332110076-5 นางสาว ปณวดา  จลนดทสา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)93

60332110081-3 นาย ณลฐพงษร  แสนโคตร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)94
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60332110119-7 นาย นวตวพงษร  จงหมวด สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)95

60332110125-5 นาย ณลฐวยฒว  ไชยชารท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)96

60332110265-5 นาย ธนนทร  สามหาดไทย สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)97

60332210142-9 นาย โยธวน  บลวชยม สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)98

60332260048-5 นาย สยววชลย  นนทะภา สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)99

61332210048-8 นาย ศยภชลย  สทสลนตร สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)100

61332210080-9 นางสาว ปปยพร  คทาปปน สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)101

61332210095-7 นาย พชร  ประกอบดท สาขาววชา ววศวกรรมโยธา ECE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโยธา)102

60332110098-1 นาย ภสวนาท  ชาตวแกกง สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)103

60332110194-0 นางสาว ณลฐพร  พรมบกานสลงขร สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)104

60332110212-6 นาย ศลกดวฎสวทธวฎ  พลสวทธวฎ สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)105

60332110224-4 นางสาว เนตวยา  คทาภลกดท สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)106

60332110320-3 นางสาว ศศวววมล  กองคทา สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)107

60332110335-1 นาย พงษรสวทธวฎ  สายเครรอบยญ สาขาววชาววศวกรรมโลหการ EMT/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมโลหการ)108

573343012004-9 นาย ทรงฤทธวฎ  รทามะเกศ สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(57)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

109

58332110136-7 นาย อลครพงษร  ราชสยวอ สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

110

58332110418-8 นางสาว สกาวเนตร  พลนเดช สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

111
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59332110054-1 นางสาว สยวลจนทยร  ศรทขนเหททยว สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ

แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

112

59332110169-8 นาย กวตวพลนธร  เทพตาแสง สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

113

59332110211-8 นางสาว สยวนลนทร  เพลวนจวต สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

114

59332110313-7 นาย อภวสวทธวฎ  โพธวกลลยา สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

115

59332110333-3 นางสาว โกมลชนก  เนทยมตยต สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

116

59332110390-0 นาย พงศธร  จลนทรรพรม สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

117

59332110406-8 นางสาว ธวตวยากรณร  เทพชมภส สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

118

59332110431-2 นาย ธนวศ  สยวภวรมยรโชตว สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

119

60332110170-4 นาย อลษฎาวยฒว  ฉามผลกแวกน สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

120

60332110175-4 นางสาว ปปยาพร  เงวนทนง สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

121
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คณะววศวกรรมศาสตรร

รายชชชอนนกศศกษาททชยชชนคคารรองขอสคาเรรจการศศกษา
ภาคการศศกษาททท 1 ปปการศศกษา 2564ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ
60332110214-6 นางสาว ศวรวพร  แดนอวนทรร สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ

แปรสภาพ

EPE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

122

60332110228-4 นางสาว อารยา  ลกามแขก สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

123

60332110377-2 นางสาว อรวรรณ  โนนทะวงษร สาขาววชาววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยวและ
แปรสภาพ

EPE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมหลลงการเกตบเกททยว
และแปรสภาพ)

124

543332012034-6 นาย พทรพลฒนร  ตลนตวเมฆวน สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(54)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

125

58332110141-5 นาย วลฒนะ  ชลชวาลววทยร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(58)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

126

59332110286-3 นาย นพเกกา  พลเสนา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

127

59332110287-3 นาย ธทรนลนทร  อทาพร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

128

59332260071-0 นาย เมธวน  ดลโสภณ สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

129

60332110064-7 นาย พงษรวลตร  ปปดทยม สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

130

60332110082-3 นาย ภลทรพงษร  วงษรดท สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

131
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คณะววศวกรรมศาสตรร

รายชชชอนนกศศกษาททชยชชนคคารรองขอสคาเรรจการศศกษา
ภาคการศศกษาททท 1 ปปการศศกษา 2564ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ
60332110191-0 นาย ววภาคพงคร  แววไธสง สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร

คมนาคม

ENE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

132

60332110316-5 นาย ธนพล  พระโคตร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

133

60332210074-3 นาย ไตรภพ  สายนาค สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

134

60332210114-5 นาย ปรเมษฐ  นลนตระกสล สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

135

60332260009-3 นางสาว ชโลธร  บยตรดาวเวทยง สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

136

60332260022-9 นาย ณลฐพงศร  เปปงสม สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

137

60332260042-5 นางสาว สยจวตรา  แสนลา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

138

60332260056-2 นาย นลนทวยฒว  จลนทรรนกอย สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

139

60332260078-8 นาย สยชาตว  สวงหรจลนทรร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

140

60332260124-8 นางสาว ภลทรวดท  เฟฟฟองสยคนธร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

141
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คณะววศวกรรมศาสตรร

รายชชชอนนกศศกษาททชยชชนคคารรองขอสคาเรรจการศศกษา
ภาคการศศกษาททท 1 ปปการศศกษา 2564ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ
61332210014-4 นาย รยกงเรรอง  อกอนตา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร

คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

142

61332210024-2 นาย รลชภาคยร  รลตนปรารมยร สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

143

61332210028-2 นาย อภวสวทธวฎ  อยปมาโท สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

144

61332210029-2 นาย สยววทยร  มณทสยข สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

145

61332210085-9 นาย พวพลฒนรพงศร  โชคเหมาะ สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

146

61332210092-7 นาย ภลทรนลนทร  ขาวไชยมหา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

147

61332210123-1 นาย อวทธวพล  แกกวคทามา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

148

61332210125-1 นาย สมลชญร  พรมเทกา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

149

61332210137-9 นาย ชลยกร  หวนแกกว สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

150

61332210199-6 นาย อาทวตยร  พระลลบรลกษา สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร
คมนาคม

ENE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

151

วลนทททออกเอกสาร 19 ตยลาคม 2564

หนกา  10/ 13



คณะววศวกรรมศาสตรร

รายชชชอนนกศศกษาททชยชชนคคารรองขอสคาเรรจการศศกษา
ภาคการศศกษาททท 1 ปปการศศกษา 2564ววทยาเขตขอนแกกน

มหาววทยาลลยเทคโนโลยทราชมงคลอทสาน

รหนสนนกศศกษา ชชชอ - สกกล หลนกสสตร กลกลมนนกศศกษาสาขาววชา หมายเหตกลคาดนบ
61332260029-7 นาย คมสลน  ววชลย สาขาววชา ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและโทร

คมนาคม

ENE/Q(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอวเลตกทรอนวกสรและ
โทรคมนาคม)

152

59332260050-4 นาย นรวนทรรธร  ทรงครลกษร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(59)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)153

60332110005-0 นาย ธนวลฒนร  ทองทท สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)154

60332110019-8 นาย ดนยพล  บยญคา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)155

60332110032-4 นางสาว วรวศรา  จทาปา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)156

60332110037-4 นางสาว เกตยวดท  ขลนมลง สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)157

60332110039-4 นาย ณลฐภลทร  สรบชมภส สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)158

60332110052-9 นางสาว สยธวดา  จทาละคร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)159

60332110089-3 นาย อนยรลกษร  สมรลกษร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)160

60332110109-9 นาย อนาววน  ชทานาญ สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)161

60332110130-3 นาย อภวนลนทร  คทาพาสท สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)162

60332110132-3 นางสาว เสาวณท  เหลาชยมแพ สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)163

60332110135-3 นางสาว ณลฐวดท  เขทยวโสภา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)164

60332110141-1 นางสาว ชยตวพร  กองคทา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)165

60332110145-1 นางสาว กยลณลฐ  มทคทาทอง สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)166

60332110173-4 นางสาว สยรววลลยร  จลนทรรพวรมยร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)167

60332110179-4 นาย ยศวลตว  บารวศรท สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)168

60332110206-8 นางสาว ภลทราวดท  บยญมวทง สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)169

60332110218-6 นางสาว ธลญญารลตนร  ชยมอภลย สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)170

60332110222-4 นางสาว นรวศรา  โพธวฎศรท สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)171
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60332110249-0 นาย ธนภลฎ  ตลงคณวตานนทร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)172

60332110268-5 นาย ภาคภสมว  ทองดทบยตร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)173

60332110294-9 นางสาว อารทยา  ขลนอาสา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)174

60332110319-5 นาย ธนโชตว  พวมพรชายนกอย สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)175

60332110342-9 นาย อรวยะวลฒนร  บลวผลน สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)176

60332110358-6 นางสาว พรพวมล  สททกาว สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/N(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)177

60332260007-3 นาย วรภาส  รลกศรท สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)178

60332260008-3 นาย ววรลตนร  กทาลลงดท สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)179

60332260016-1 นาย ศตวรรษ  ศวรววารวนทรร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)180

60332260027-9 นาย ศยภลลกษณร  ตกนโนนเชทยง สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)181

60332260028-9 นาย บรรพต  วรชวนา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)182

60332260062-0 นาย แสนยากร  กาบวน สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)183

60332260076-8 นาย ณลชพล  ไชยเลวศ สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)184

60332260135-6 นาย ธนกฤต  บลวใหญกรลกษา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(60)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)185

61332210009-6 นาย ปรวญญา  บยษบา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)186

61332210010-4 นาย ประสวทธวฎ  สระทองบกอง สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)187

61332210025-2 นาย วงศกร  ขจวตดทาเกวง สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)188

61332210026-2 นาย นวตวพนธร  คาสมบลตว สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)189

61332210042-8 นาย ณครวนทรร  ศรทนางาม สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)190

61332210045-8 นางสาว ขนวษฐา  แซกหลอ สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)191
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61332210046-8 นาย อภวสวทธวฎ  แกกวสทจลนทรร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)192

61332210054-5 นาย รลฐภสมว  สลนประภา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)193

61332210081-9 นางสาว จยฑารลตนร  ววนทะไชย สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)194

61332210091-7 นาย ศราวยฒว  ดวงชาพรม สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)195

61332210093-7 นาย ปปญญา  นาใจแกกว สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)196

61332210098-7 นาย อดวเรก  สยขพลนธร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)197

61332210107-5 นาย ชาญณรงคร  เททยมสอน สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)198

61332210110-3 นาย สถาพร  สยวรรณท สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)199

61332210112-3 นาย จลกรกท  โพธวจลกร สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)200

61332210116-3 นาย ปรวญญา  นลนดท สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)201

61332210120-1 นาย พวทลกษร  หอมกลาง สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)202

61332210140-7 นาย กลนตายศ  คานาการลทนลม สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)203

61332210148-7 นาย วยฒวภลทร  ผมเงวน สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)204

61332210191-6 นาย วยฒวชลย  รอดเมรอง สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)205

61332210216-2 นาย ณลฐพล  โพธวฎหลกา สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/R(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)206

61332260121-6 นาย จทรวลฒนร  นลนทยศ สาขาววชาววศวกรรมอยตสาหการ EIE/Q(61)ววศวกรรมศาสตรบลณฑวต (ววศวกรรมอยตสาหการ)207

จทานวนผสกขอยรทนคทารกองขอสทาเรตจการศศกษา =  207  คน
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