
No รหสั ชือ่ สกลุ
1 056150401001-9 นาย นฤเบศร์ มหาพษิ
2 056150401003-5 นาย ธนกร ดาวเรอืง
3 056150401010-0 นาย ภัทรพงศ์ หัสบัน
4 056150401014-2 นาย ภมูติะวนั แหวนทอง
5 056150401016-7 นาย ณภัทร ประดับญาติ
6 056150401022-5 นาย ธชิานนท์ โพธิผ์ าใหญ่
7 056150401025-8 นาย พงษ์ศักดิ์ บรมรัมย์
8 056150401026-6 น.ส. ทพิพาวรรณ ผมพันธ์
9 056150401027-4 น.ส. สพุณิญา ออ่นแกว้

10 056150401028-2 นาย ธนเลศิ พรรณหาญ
11 056150401030-8 นาย เสฎฐวฒุิ ศรบี ารงุ
12 056150401031-6 นาย อดศิักดิ์ ส าเภา
13 056150401034-0 นาย พฒุชิาติ เนอืงแกว้
14 056150401035-7 นาย นติพิงษ์ วงศใ์หญ่
15 056150401036-5 นาย สฤษฏพ์งศ์ องคะชืน่
16 056150401037-3 นาย วชัรนิทร์ โพธิก์ลาง
17 056150401039-9 นาย ปภังกร เนยีมนอ้ม
18 056150401049-8 นาย วริฒุ วรรณประสทิธิ์
19 056150401050-6 นาย ธนากร ไชยชอ่ฟ้า

20 056150401059-7 นาย ธนพัฒน์ ธรรมนารักษ์
21 056150401061-3 นาย ภควตั โกมลมาลย์
22 056150401069-6 นาย สทิธโิชค มปัีญญา
23 056150401070-4 นาย จักกรี สนุเสยีน
24 056150401071-2 นาย ณัฐชา จันทรพ์วง
25 056150401072-0 น.ส. กาญจนา สทิธวิงั
26 056150401073-8 นาย กฤษฎา เบา้ทอง
27 056150401074-6 นาย ธรีวตั อนิทรเ์ฉลมิ
28 056150401075-3 นาย ชยากร พลูพรอ้ม
29 056150401077-9 นาย ศภุกจิ จติเจรญิ
30 056150401078-7 นาย สนุทรเทพ ศรรีาเพ็ญ

วนัสอบ : 15 - 21 พ.ย. 64

เว็บไซตส์อบ : tms-black.rmutp.ac.th
ปรญิญาตร ี4 ปี ภาคปกต ิ61

วศิวกรรมเครือ่งกล ปคก./1

วศิวกรรมเครือ่งกล ปคก./2



31 056150401080-3 น.ส. วรรณธดิา แซล่อ้
32 056150401081-1 น.ส. ธัญดา ธรรมธวชัชยั
33 056150401083-7 นาย ชาญณรงค์ ตาใส
34 056150401085-2 นาย สธุศิักษ์ ศรแกว้
35 056150401087-8 นาย สทิธโิชค จันทรป์ฐม
36 056150401090-2 นาย เจษฎา ตาทพิย์
37 056150401094-4 นาย ศรตุ จันทรส์กลุ
38 056150401096-9 นาย วรีวชิญ์ ทรงไชยทนิวฒัน์
39 056150401098-5 นาย นธรัีตน์ วงนาลี
40 056150401106-6 นาย อษัฎา วงษ์ยอด
41 056150401109-0 นาย ธรีพันธ์ เชือ้กสกิาร

42 056150405001-5 นาย คเณศ วฒุเิวทย์
43 056150405005-6 นาย ธนธรณ์ สสุามัคคี
44 056150405007-2 นาย ไพบลูย์ เกยีรตเิอีย่ม
45 056150405008-0 น.ส. คณากร รองทรัพย์
46 056150405009-8 น.ส. แพรวไพรนิธ์ ออ่นบรุี
47 056150405011-4 นาย วชัรพล ลมิปนเวทยานนท์
48 056150405012-2 นาย พรีพัฒน์ เรือ่นเพ็ญ
49 056150405013-0 นาย ฐากร ชผูล
50 056150405015-5 น.ส. ขวญัแกว้ กมลแสน
51 056150405017-1 น.ส. ฐานสิา ทะพลนุสทิธิ์
52 056150405018-9 น.ส. วรลักษณ์ เลา้อารยีก์จิ
53 056150405020-5 นาย กติติ หารู ้
54 056150405021-3 นาย ชยัเฉลมิ สดุแสง
55 056150405023-9 นาย ชลสทิธิ์ นุย้เพยีร
56 056150405026-2 นาย ทรงกลด บญุกร
57 056150405028-8 นาย วงศธร นวลอนิทร์
58 056150405029-6 นาย วชัรนิทร์ กรุะอนิทร์
59 056150405033-8 นาย ณฐกมล ตรรีุง่กจิ 

60 056150405010-6 น.ส. หทัยภัทร ศรสีอาด
61 056150405051-0 นาย โชคชยั ดว้งชืน่
62 056150405052-8 นาย ธนพัฒน์ ธนะพงิคพ์งษ์
63 056150405053-6 นาย พัลลภ แกว้โก
64 056150405055-1 นาย ธันยบรูณ์ อดุมเดช

วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ปคพ./1

วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์ปคพ./2



65 056150405056-9 นาย พัทธดนย์ กมิเหลอืง
66 056150405057-7 นาย ธนภัทร จลุเจอื
67 056150405059-3 น.ส. อสิรยิา เลาวา้ง
68 056150405060-1 น.ส. ประภัสสร เมีย่งบัว
69 056150405061-9 นาย วษิณุสรรค์ รจุวีงศ์

70 056150405062-7 นาย อภเิศรษฐ์ จ่ันจ ารญู
71 056150405063-5 นาย โยธนิ อนิทะแสง
72 056150405064-3 นาย อคัรพนธ์ กติตอิ านวยสขุ
73 056150405065-0 น.ส. สวุติรา ชว่ยญาติ
74 056150405066-8 น.ส. อารษิา อรณุมณี
75 056150405067-6 น.ส. นรศิรา พมิพรัิตน์
76 056150405068-4 นาย ธนพล ทองอรา่ม
77 056150405070-0 นาย เชษศักดิ์ ศรชีะเอม
78 056150405071-8 นาย ปิยวฒัน์ มาถาวร
79 056150405073-4 นาย ฐตวฒัน์ ทองโส
80 056150405074-2 นาย สธุพิงษ์ ดสีดุจติต์
81 056150405075-9 นาย ยศพนธ์ กองแกว้
82 056150405076-7 น.ส. ชอ่ฉัตร วารวีนชิ
83 056150405077-5 นาย ธรีพัฒน์ เพ็ชรโป๊ะ

84 056150404015-6 นาย ชพีชนก ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา
85 056150404018-0 น.ส. ณัฐกลุ วงคแ์กว้
86 056150404019-8 นาย เฟ่ืองฤทธิ์ ฟักโต
87 056150404020-6 นาย พฤกษ์ พรหมบังเกดิ
88 056150404025-5 น.ส. โชตริส แซล่ิม้
89 056150404026-3 น.ส. เจนนสิา ชคูงคณุ
90 056150404027-1 นาย ยทุธ์ ธรรมวทิย์
91 056150404028-9 นาย สหัสวรรษ วงัทอง
92 056150404030-5 นาย ภัทรพล ศริสิวุรรณสทิธิ์
93 056150404031-3 นาย นวมนิ พนมเขต
94 056150404032-1 นาย ทรงพล ชาตชินะ
95 056150404035-4 น.ส. สจุณิณา พฒุดวง
96 056150404037-0 น.ส. ภริชา เกษทนงค์
97 056150404051-1 น.ส. เมธาวี ทะแดง
98 056150404052-9 นาย ธนาพงศ์ บญุปัญญา
99 056150404053-7 น.ส. วรารัตน์ ผาสขุ

วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม ปอท./1



100 056150404054-5 น.ส. สภัุชญา อดุทาสขุ
101 056150404056-0 นาย ธรีะยทุธ์ เรยีบรอ้ย
102 056150404058-6 นาย พัทธนันท์ ปานทุง่
103 056150404059-4 นาย นฤพล นพสนัเทยีะ

1 056150409001-1 นาย สมเกยีรติ ชว่ยชู
2 056150409002-9 นาย สรวชิญ์ ตน้แทน
3 056150409003-7 นาย สรธร ศรสีมบรูณ์
4 056150409004-5 นาย ภัทรศักดิ์ เย็นนภา
5 056150409005-2 นาย ปภาวนิ จารสุารสทุธกิลุ
6 056150409006-0 น.ส. พรมิา เดชสบุรรณ์
7 056150409007-8 นาย สณัหณัฐ อยูว่งษ์อั๋น
8 056150409008-6 นาย ชวชัรพ์ล กลุธนาทวรัีชต์
9 056150409009-4 นาย เอกวฒัน์ เสนวีงศ ์ณ อยธุยา

10 056150409010-2 นาย นภดล อว่มจนิดา
11 056150409011-0 นาย ชยนิ ประภาสวสัดิ์
12 056150409012-8 นาย ปภาวชิญ์ สงัขท์อง
13 056150409013-6 นาย จักรพล นวลแกว้
14 056150409014-4 น.ส. รนิรดา บัวเผือ่น
15 056150409015-1 นาย ปพน พลูผล
16 056150409017-7 นาย สเุมศ กลัดแกว้
17 056150409018-5 นาย ปรนิทร วฒุเิวชช์

18 056150409021-9 นาย อดศิักดิ์ มงคลทรง
19 056150409024-3 นาย จริพันธ์ ศรทีองค า
20 056150409027-6 น.ส. นลนิี สมออ่น
21 056150409028-4 น.ส. รักษิณา ทองทา
22 056150409029-2 นาย ศภุวชิญฺ์ เจรญิรุง่เรอืงชยั
23 056150409030-0 นาย ณฐกนัต์ เหมราช
24 056150409031-8 นาย จริายุ อทุกธารานนท์
25 056150409033-4 น.ส. ณชิานาฎ รงคท์อง
26 056150409034-2 นาย ศภุชยั ระยา้เพ็ชร
27 056150409036-7 นาย ปธานนิ ป่ินทอง
28 056150409037-5 นาย ชยพล นรีะ
29 056150409039-1 น.ส. ปาณสิรา ทพิกนั
30 056150409040-9 นาย พงศพ์ฤทธิ์ จรีะนาพันธุ์

เว็บไซตส์อบ : tms-white.rmutp.ac.th
วศิวกรรมเครือ่งมอืและแมพ่มิพ ์ปทผ./1



31 056150409026-8 น.ส. ประภาภรณ์ ลอยนอก
32 056150409035-9 นาย เกยีรตภิมู ิ ชว่ยงาน
33 056150409041-7 น.ส. สริปิระภา โชคด ารงคก์จิ
34 056150409042-5 น.ส. อนติยา วงอดุม
35 056150409043-3 นาย นติภิมู ิ ผลาผล
36 056150409044-1 นาย อรัณย์ โรด้
37 056150409046-6 นาย ณัฐวฒุิ ไชยจันลา
38 056150409049-0 น.ส. นภัสสร จันทราภรณ์
39 056150409054-0 นาย ปิยบตุร บญุเกือ้เกยีรติ
40 056150409057-3 นาย สหรัฐ ธรรมสจุรติ
41 056150409059-9 นาย อภสิทิธิ์ แกว้ทอง
42 056150409060-7 นาย ธรัีช สงพันธ์
43 056150409061-5 นาย ภคพล นะวะมะวฒัน์
44 056150409064-9 น.ส. เพชรรัตน์ อว่มเหล็ง
45 056150409068-0 น.ส. กนกวรรณ ใจปลืม้
46 056150409073-0 นาย อฏัฐวฒัน์ จันทรย์ัง

47 056150406003-0 นาย พษิณุ จันดี
48 056150406004-8 นาย ธรีภัทร แววพลิา
49 056150406005-5 นาย ณัฐพงศ์ เส็งเจรญิสขุ
50 056150406006-3 นาย ฤทธเิกยีรติ ค าแสน
51 056150406007-1 น.ส. กติตยิาภรณ์ ธรรมรัตน์
52 056150406008-9 นาย ภานุพงศ์ กลมสมัฤทธิ์
53 056150406009-7 นาย อธวิฒัน์ เศรษฐนากรณ์
54 056150406010-5 น.ส. ภัณฑริา เพง่พศิ
55 056150406013-9 นาย สมัฤทธิ์ ล ิม้สกลุ
56 056150406014-7 นาย ศวิกร ธราพร
57 056150406016-2 นาย ภวูเดช กลา้วงคษ์า
58 056150406017-0 น.ส. วนดิา แสนมงคล
59 056150406018-8 น.ส. สภุาพร พมิบลู
60 056150406020-4 น.ส. ธัญญารัตน์ หมอกมชียั
61 056150406021-2 นาย ชนสิร ถวลิวงศส์รุยิะ

62 056150407002-1 นาย ชชัพงศ์ แซเ่อยีบ
63 056150407003-9 น.ส. วาศกิา สวนดอกไม ้
64 056150407004-7 นาย พรฉลอง สริมิรุธา

วศิวกรรมโยธา ปยธ./1

วศิวกรรมเมคคาทรอนกิสแ์ละระบบการผลติอตัโนมตั ิปมค./1



65 056150407009-6 นาย วรีภัทร มณีผล
66 056150407011-2 นาย วราพล แสงเดช
67 056150407013-8 นาย ธรีศักดิ์ คลา้ยสบุรรณ
68 056150407014-6 นาย ณัฐพนธ์ เงนิสลงุ
69 056150407016-1 น.ส. พรีดา แสงฟุ้ง
70 056150407017-9 น.ส. ชนกิานต์ แตงอดุม
71 056150407018-7 น.ส. วชัรพร ประยรูทรัพย์
72 056150407019-5 น.ส. ณัทรกิา ใยธา
73 056150407021-1 นาย ศภุชยั ออ่นอึง่
74 056150407023-7 นาย วทิวฒัน์ พลิามาตร์
75 056150407024-5 น.ส. ธนภรณ์ สนัหมดุ
76 056150407025-2 น.ส. ศรินัินท์ สวีดั
77 056150407028-6 น.ส. นภัสวรรณ สงัขท์ุง่ขวาง
78 056150407031-0 นาย ภรูภัิสร์ หรัิญวาทติ
79 056150407033-6 นาย อนุวฒัน์ ออ่ซา้ย
80 056150407034-4 นาย นูรฮมัดี แวมะแซ
81 056150407035-1 น.ส. สรุพีร พลูใหญ่
82 056150407037-7 นาย สู ้ สายสดุ
83 056150407041-9 นาย อทิธพิล อายสุม
84 056150407043-5 นาย จักรรนิทร์ แกว้ใส
85 056150407044-3 นาย สทิธชิยั ถ ้ากระโทก
86 056150407045-0 นาย ปองพล ราชรักษ์
87 056150407046-8 น.ส. สพุรรษา สงิหท์อง
88 056150407047-6 น.ส. นันทภัทค์ ลิม้ไพบลูย์
89 056150407048-4 น.ส. ชดุารัตน์ จอมทอง
90 056150407050-0 นาย กฤษกรณ์ จติหนองสวง
91 056150407051-8 น.ส. ชนากานต์ จกุสดีา
92 056150407053-4 นาย อภชิยั พานชิ

1 056150403003-3 น.ส. อรอนงค์ ออ่นมาสาย
2 056150403011-6 นาย อภสิทิธิ์ พว่งแสง
3 056150403014-0 นาย ประจักษ์ เรงิมติร
4 056150403016-5 นาย เศรษฐไชย ยิม้เพ็ชร
5 056150403019-9 นาย นนทกร เรอืงงิว้
6 056150403022-3 นาย อลงกรณ์ จุย้คง

เว็บไซตส์อบ : tms-pink.rmutp.ac.th
วศิวกรรมไฟฟ้า ปฟก./1



7 056150403024-9 น.ส. อรณา แผนสมบรูณ์
8 056150403025-6 น.ส. วรรณพิา รายสนัเทยีะ
9 056150403026-4 น.ส. อภญิญา ยิม้สบาย

10 056150403027-2 น.ส. พชิชากร กนกนาค
11 056150403028-0 น.ส. ชนกสดุา จันทรพ์ุม่
12 056150403030-6 นาย สงิหา พึง่ประสม
13 056150403031-4 นาย อภนัิทธ์ แสนปาง
14 056150403033-0 นาย กฤษดา หนิด า
15 056150403035-5 นาย นาวนิ รอดเรอืง
16 056150403036-3 นาย นัฐวยี์ ประภาศรวีรกลุ
17 056150403038-9 นาย พัสวี โชตวิรีะสถานนท์
18 056150403042-1 นาย ธรีะ ทองคต
19 056150403046-2 นาย ปิยวฒัน์ ทองธรรมชาติ
20 056150403048-8 นาย กณศิพงศ์ ถาวร
21 056150403049-6 นาย ณัชพล เรอืงทรัพย์
22 056150403070-2 นาย ธนกฤต หนุนเงนิ
23 056150403071-0 น.ส. ชฎาพร แฝงดาหาร
24 056150403082-7 นาย ศภุกร อยูภู่่
25 056150403102-3 นาย พรีธ์นกรณ์ สนุทรกจิชยั
26 056150403107-2 นาย ทศพร คลา้ยเสอื
27 056150403108-0 น.ส. เปมกิา ทานะเวช
28 056150403109-8 นาย สถาพร ศรรัีกษา
29 056150403110-6 นาย สหัสนัยน์ ฉัตรธนะพานชิ

30 056150403004-1 นาย ปรยีทัศน์ ผลทพิย์
31 056150403005-8 นาย ธวชัชยั สายเป้า
32 056150403007-4 นาย พนธกร ค าตรี
33 056150403015-7 นาย ไอรวนิ พรหมเกดิ
34 056150403051-2 นาย ศรีชชั ปลัดสงิห์
35 056150403053-8 นาย บญุชว่ย อ านาจเจรญิยิง่
36 056150403054-6 นาย ภควตั อทัุยกลม
37 056150403055-3 นาย เสฏฐวฒุิ หยดุยัง้
38 056150403056-1 นาย ปฐมพงษ์ เชาวเ์พ็ชร์
39 056150403057-9 นาย สทุธโิชค ถาวร
40 056150403058-7 นาย จักรกฤษณ์ วงขงึ
41 056150403062-9 นาย ธรีวชิญ์ หยั่งตระกลู

วศิวกรรมไฟฟ้า ปฟก./2



42 056150403063-7 นาย พรีะกานต์ เชา้โฉม
43 056150403065-2 นาย ณรงคช์ยั วนาพทัิกษ์กลุ
44 056150403066-0 นาย ชาญชยั สภุาพ
45 056150403068-6 น.ส. จริภัทร์ หริม่ฉ ่า
46 056150403072-8 นาย สนุธิ ิ พวงสมบัติ
47 056150403073-6 นาย รัฐพงษ์ วนอนุพงษ์
48 056150403074-4 น.ส. ชลธชิา พรมมณีุ
49 056150403075-1 นาย ศริพิงษ์ รามยิง่
50 056150403076-9 นาย สรุชยั ปานยิม้
51 056150403078-5 นาย วรากร ฉมิเนยีม
52 056150403080-1 น.ส. รจุริาภรณ์ อศิรภักดี
53 056150403083-5 น.ส. ดนุนุช วงศส์ระคู
54 056150403084-3 น.ส. นัฐมล เหรยีงบ ารงุ
55 056150403085-0 นาย ธนพล สงิหด์ง
56 056150403087-6 นาย ณัฐวฒุิ ใจผอ่ง
57 056150403089-2 นาย ปรมัตถ์ ตัง้จติกลุกานต์
58 056150403090-0 นาย นธิศิ ชชูว่ย
59 056150403092-6 นาย จริะพงศ์ วงษ์มาดษิฐ์
60 056150403093-4 นาย อธชิา การถวลิ
61 056150403096-7 นาย ชชัวาล โยธี
62 056150403100-7 น.ส. สริกิานต์ ชชูืน่
63 056150403105-6 นาย อฐัพล ศรสีขุใส
64 056150403106-4 นาย ธวชัชยั บตุรโชติ

65 056150402009-1 นาย ทวิตัถ์ เทศพันธ์
66 056150402012-5 น.ส. ญาสมนิ แสนเสนยา
67 056150402013-3 น.ส. จฑุาธปิ มคีวามสขุ
68 056150402014-1 น.ส. ปิยธดิา จันทรเ์สงีย่ม
69 056150402015-8 น.ส. นารนิทร์ วงคห์รัิญ
70 056150402017-4 น.ส. ภัทราภรณ์ เดชทะสร
71 056150402018-2 นาย ปณัฐกรป์ บญุเกดิ
72 056150402024-0 น.ส. ปัทมา ชชูมกลิน่
73 056150402025-7 น.ส. กมลทพิย์ นอ้ยโฮม
74 056150402026-5 น.ส. ปภัสสร วงคเ์สน
75 056150402027-3 น.ส. ปพชิญา กมลเชือ้
76 056150402028-1 น.ส. พัชราภรณ์ วารวีณชิพันธ์

วศิวกรรมอตุสาหการ ปอก./1



77 056150402029-9 น.ส. พักตรพ์มิณฑ์ เหมภมิล
78 056150402030-7 น.ส. สภุาพร สมทุรจนิดา
79 056150402032-3 นาย ปรัชญา ดาวเรอืง
80 056150402034-9 นาย สรุยทุธ์ เรอืงฤทธิ์
81 056150402051-3 นาย วรเมธ เจรญิพารากลุ
82 056150402055-4 นาย อานนท์ หอมจันทร์
83 056150402056-2 นาย อานันต์ หอมจันทร์
84 056150402062-0 น.ส. นศิาชล นวนประโคน
85 056150402063-8 น.ส. เมยว์รนิ พานทอง
86 056150402064-6 น.ส. สวุดี นิม่เจรญิ
87 056150402065-3 น.ส. กาญลดา โชตมิงคลเดชา
88 056150402067-9 นาย ธรรมปิฎก เดชสภุา
89 056150402068-7 นาย กรนิทร์ บตุรค า
90 056150402070-3 น.ส. สรุวีลัย์ สามารถ
91 056150402074-5 นาย อารวี กใูหญ่
92 056150402075-2 นาย ถริเดช ฤกษ์วธิี
93 056150402077-8 น.ส. รจเรข เจรญิสขุ
94 056150402078-6 น.ส. ณัฏฐา ฤกษ์วรรณ
95 056150402081-0 น.ส. ปรยิา เหมอืนเกยีรติ

1 056360455001-9 นาย ชยัธวชั พฒุลา
2 056360455003-5 นาย กฤตภิมู ิ แนวบตุร
3 056360455004-3 นาย วชัรเกยีรติ แวลนุ
4 056360455005-0 น.ส. ทอแสง โตทวิ
5 056360455007-6 นาย ยทุธยิงค์ แสวงทอง
6 056360455008-4 นาย ณัฐวฒุิ มั่นคง
7 056360455011-8 นาย ฉันทช์นก คลา้ยสบุรรณ
8 056360455013-4 นาย สพุรรณสทิธิ์ กาฬษร
9 056360455014-2 นาย จรณนิทร์ แกว้ศรศีภุวงศ์

10 056360455015-9 นาย ถริ สงัขท์อง
11 056360455016-7 น.ส. ภานุมาศ ลัทธธิรรม
12 056360455017-5 นาย ธนภัทร สญัญพรหม
13 056360455018-3 นาย วรพล กาญจนกนัติ
14 056360455019-1 นาย จรีพงศ์ แสนบตุดา

เว็บไซตส์อบ : tms.rmutp.ac.th
ปรญิญาตร ี2 ปีตอ่เนือ่ง ภาคปกต ิ63

เทคโนโลยวีศิวกรรมนวตักรรมเพือ่ความย ัง่ยนื ทนย./1



15 056360455020-9 นาย สรุสทิธิ์ สขุจติร
16 056360455021-7 น.ส. อรสิรา หรัิญเพิม่
17 056360455022-5 นาย สรุโิย โมราศรี
18 056360455023-3 นาย ชนิกฤษ จันทรแ์พทย์
19 056360455024-1 นาย ปรัชญา ยาสะบู่
20 056360455025-8 นาย จริาณุวฒัน์ ปาลกะวงศ ์ณ อยธุยา
21 056360455028-2 นาย ธรีพงษ์ เปลง่สนัเทยีะ
22 056360455031-6 นาย ยอดธง รนุรจุ ิ
23 056360455032-4 นาย ศวิกร ศรจัีนทร์
24 056360455033-2 นาย มงคล ลับโคกสงู
25 056360455034-0 นาย บัญชา สนุทรอนิทร์
26 056360455035-7 นาย สทิธกิร โชระเวก
27 056360455036-5 นาย วชัชริะ ศรบีญุเพ็ง
28 056360455037-3 นาย ธรรณ์ เจรญิสขุ
29 056360455038-1 นาย ภัทร ณ รังษี
30 056360455040-7 นาย ศภุกร ฤทธิพ์รม
31 056360455042-3 นาย ทศพร วงษ์เหรยีญทอง
32 056360455045-6 นาย ณัฐนนท์ กลุธนวฒุิ
33 056360455046-4 น.ส. อรญา แป้นสขุา
34 056360455047-2 นาย ธนดล ไสยอรรถ
35 056360455049-8 นาย ธนวนิท์ อณุหะกะ
36 056360455050-6 นาย ราชวทิย์ ยตุวิงษ์
37 056360455051-4 นาย จตรุวทิย์ จารจุารตี
38 056360455084-5 นาย ภเูบศ พรรณอาราม
39 056360455086-0 นาย บวรศักดิ์ วงษ์ทอง

40 056360455052-2 นาย วสนัต์ ทนพลกรัง
41 056360455053-0 นาย พงศธร ซายนอก
42 056360455055-5 นาย พัฒนพงษ์ เนือ่งสนัุย
43 056360455059-7 นาย พฤทธิ์ อาทติยเ์ทีย่ง
44 056360455060-5 นาย ชลสทิธิ์ นลิสดใส
45 056360455062-1 นาย รักพงษ์ ปะมะคัง
46 056360455067-0 นาย จริวฒัน์ ปัตเมฆ
47 056360455068-8 นาย โอฬาร กาญจนเจรญินนท์
48 056360455069-6 นาย สถาพร สวนทอง

เทคโนโลยวีศิวกรรมนวตักรรมเพือ่ความย ัง่ยนื สทนย./1

ปรญิญาตร ี2 ปีตอ่เนือ่ง ภาคสมทบภาคค า่วนัจนัทร-์ศกุรแ์ละวนัอาทติย ์63



49 056360455070-4 นาย อภรัิตน์ แววแข
50 056360455071-2 นาย สรุวิฒัน์ เพิม่ลาภ
51 056360455073-8 นาย ธนพล จรญุแสง
52 056360455074-6 นาย กมัปนาท ปานยอ้ย
53 056360455076-1 นาย ชาญณรงค์ เรอืนเงนิ
54 056360455082-9 นาย วนัเฉลมิ กมลเลศิ

55 056260401705-2 จา่โท กมลเทพ เหมกรณ์
56 056260401706-0 นาย เทพวรนิทร์ เอีย้วสวุรรณ
57 056260401712-8 น.ส. อมรรัตน์ เนยีมวงค์
58 056260401719-3 นาย ณัฐพล สวสัดดีวง
59 056260401720-1 นาย วรีภัทร จันทวชิชประภา
60 056260401721-9 นาย ปฏพิล ทรัพยร์ุง่โรจน์
61 056260401722-7 นาย รัชชานนท์ สขุปณุพันธ์
62 056260401725-0 นาย เลศิลักษณ์ จเีวนิ
63 056260401729-2 นาย ณัฐพงษ์ สรอ้ยไข
64 056260401730-0 นาย ชชัพงศ์ ท่ังเหล็ก
65 056260401736-7 นาย นันทวฒัน์ ชืน่จรญู
66 056260401737-5 ดาบต ารวจเฉลมิชยั ศรเีมอืงแกว้
67 056260401740-9 นาย รณชยั รอดพันธุ์
68 056260401741-7 นาย รักษวนั ชชูืน่
69 056260401749-0 นาย อานนท์ ดอีดุม
70 056260401750-8 น.ส. เหมอืนฝัน บญุมเีลีย้ง
71 056260401752-4 นาย วรท สวุรรณประเสรฐิ

72 056260403701-9 นาย เอเชยี เทยีมตรี
73 056260403704-3 นาย พลากลู ชืน่ส าโรง
74 056260403706-8 นาย ศักดิส์ทิธิ์ อนิดาฤทธิ์
75 056260403712-6 นาย ธนาคม สงิหพ์า
76 056260403715-9 นาย ธรีดนย์ ทรัพยเ์มอืง
77 056260403717-5 นาย ศริภิมู ิ พลสนัต
78 056260403721-7 นาย ศรายทุธ จันทรล์อย
79 056260403722-5 นาย ณัฐวฒุิ แสงออ่น
80 056260403724-1 นาย เอกชยั บญุธรรมมา
81 056260403726-6 นาย สทิธพิร ถรีะแกว้

ปรญิญาตรเีทยีบโอน ภาคสมทบ 62

วศิวกรรมเครือ่งกล สคก./1

วศิวกรรมไฟฟ้า สฟก./1



82 056260403727-4 นาย กฤษฎา เขยีวสภุาพ
83 056260403728-2 นาย ชติพล นลิมลู
84 056260403729-0 นาย อธวิฒัน์ บญุมาน า
85 056260403731-6 นาย ศราวธุ สรอ้ยระยา้
86 056260403732-4 นาย ธรีภัทร ปัญญา
87 056260403733-2 นาย สริวิตัร โตไกรลักษณ์
88 056260403736-5 นาย บญุฤทธิ์ สบืชาติ
89 056260403738-1 นาย ภัคธร แสงจนิดา
90 056260403739-9 นาย จริายทุธ เหมวารี
91 056260403741-5 นาย ชยัชนะ แสงคลา้ย

92 056260403501-3 นาย ณัฐวฒุิ สทุธเิกดิ
93 056260403502-1 นาย บรุนิทร์ ประสตูรแ์สงจันทร์
94 056260403504-7 นาย กติตพัินธ์ หนูพุม่
95 056260403506-2 นาย สญัญา ดแีจม่
96 056260403507-0 นาย ฉัตรชยั บานเย็น
97 056260403508-8 นาย นทัิศน์ ทรัพยท์อง
98 056260403509-6 นาย ศรัณย์ ตรวีเิวก
99 056260403510-4 นาย ทพิสชุน อยูด่ ี

100 056260403511-2 นาย ศริะ รักสนทิ
101 056260403512-0 นาย วรีวฒัน์ นวลสกลุ
102 056260403513-8 น.ส. กนกวรรณ นวลจ ารัส
103 056260403514-6 นาย ลอืชยั รัตนะบัวงาม
104 056260403515-3 นาย วทิวสั จันทะมลูลา
105 056260403516-1 นาย ฤทธริาช กองแสง

106 056260404701-8 นาย ปฐวี วงศอ์ารี
107 056260404703-4 นาย ปารเมศ ประดับ
108 056260404705-9 น.ส. รุง่นภา ใจจรงิ
109 056260404706-7 นาย ธรรฌภ์สิษิฐ์ หัสดพัินธ์
110 056260404707-5 น.ส. มขุสดุา กุม่ทอง

วศิวกรรมไฟฟ้า สฟก./2(ปรบัวฒุ)ิ

วศิวกรรมอเิล็กทรอนกิสแ์ละโทรคมนาคม สอท./1


