
ล ำด้บ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ ลงช่ือรอบเช้ำ ลงช่ือรอบบ่ำย
1 65130047211 นางสาว อาภัสรา จรรยากรณ์ ท่ัวไป
2 65130046915 นาย อภิวัฒน์ หมู่หนองสังข์ ท่ัวไป
3 65130046654 นางสาว หฤทัย โทแสง ท่ัวไป
4 65130045619 นาย วุฒิไกร ปัญญาไว ท่ัวไป
5 65130044959 นางสาว รวีวรรณ พุฒวันดี ท่ัวไป
6 63130641154 นาย อนุพงศ์ พุทธรักษา ไฟฟ้า
7 63130640847 นาย สถิตคุณ วิชาแหลม ไฟฟ้า
8 63130640825 นาย ศุภกฤต กาวดิลก ไฟฟ้า
9 63130640649 นาย ภูธร โพธารินทร์ ไฟฟ้า
10 63130640632 นาย ภานุวัฒน์ พนุมรัมย์ ไฟฟ้า
11 63130640627 นาย พีรภาส พลไทย ไฟฟ้า
12 63130640614 นาย พีรพงษ์ แก้วเอ่ียม ไฟฟ้า
13 63130640487 นาย ปิยวัฒน์ สาระด า ไฟฟ้า
14 63130640469 นาย ปริวัฒน์  ชะนาม ไฟฟ้า
15 63130640247 นาย ณรงค์ศักด์ิ ประกอบศรี ไฟฟ้า
16 63130640182 นาย ชยุตพงศ์ สุขสบาย ไฟฟ้า
17 63130640177 นาย ชยธร เท่ียงจิตต์ ไฟฟ้า
18 63130640052 นาย ก้อง ชมภูบุตร ไฟฟ้า
19 63130045107 นาย ขวัญบุญ  วารีบุตร อุตสาหการ
20 63130044780 นางสาว บุญสิตา วชิระพากเพียร อุตสาหการ
21 63130044762 นาย นัฐสิทธ์ิ อยู่เกิด อุตสาหการ
22 63130044687 นางสาว กาญจนา ภักดียุทธ อุตสาหการ
23 63130044586 นาย คณาธิป  ปวนหน้ิว อุตสาหการ
24 63130044351 นาย อรรจกร พรศรี อุตสาหการ
25 63130043840 นางสาว ศิรินทร บุญคร อุตสาหการ
26 63130043828 นางสาว ศิริเกศ ชัยอาษา เคร่ืองกล
27 63130043815 นางสาว ศิรประภา เอมเอ่ียม ส่ิงแวดล้อม
28 63130043804 นางสาว ศศินา ชัยสิทธิ ส่ิงแวดล้อม
29 63130043680 นาย วิระชน พิณโท อุตสาหการ
30 63130043635 นางสาว วันวิสาข์ เวชกามา อุตสาหการ
31 63130043620 นางสาว วรินทร โลนุช อุตสาหการ
32 63130043574 นางสาว วชิราภรณ์ เทียนศรี อุตสาหการ
33 63130043561 นางสาว วชรพรรณ วงศ์ป้อม เคร่ืองกล
34 63130043550 นาย รุจิกร ทาจิตร์ อุตสาหการ
35 63130043534 นางสาว รุ่งเรือง สุดตะมณีวงศ์ อุตสาหการ
36 63130043505 นางสาว ราตรี เสมศรี เคร่ืองกล
37 63130043451 นางสาว รักษิการ์ สีหัวโทน อุตสาหการ
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38 63130043323 นาย ภูชิชย์ ไพรพยอม อุตสาหการ
39 63130043295 นางสาว ภัทราวดี  โล่ห์ค า อุตสาหการ
40 63130043288 นางสาว ภัทราพร ทูลธรรม อุตสาหการ
41 63130043260 นางสาว ภัทรวดี ค ามะโน เคร่ืองกล
42 63130043259 นางสาว ภัทรรินทร์ พรมผล อุตสาหการ
43 63130043066 นางสาว พัชราภา พวงจ าปา อุตสาหการ
44 63130043046 นางสาว พัชนิดา พุทธานุ เคร่ืองกล
45 63130042980 นางสาว พรรพสา  แสงวงศ์ โยธา
46 63130042920 นาย พงษ์เพ็ชร สุวรรณ อุตสาหการ
47 63130042878 นางสาว ปิยะธิดา บัวสอน ส่ิงแวดล้อม
48 63130042865 นางสาว ปิยธิดา อินธิไชย เคมี
49 63130042854 นาย ป่ินพงศ์ เคนสุวรรณ เคร่ืองกล
50 63130042810 นางสาว ปวีณา จุลขันธ์ อุตสาหการ
51 63130042733 นางสาว ปนัดดา อุทัยวัฒน์ อุตสาหการ
52 63130042692 นางสาว บุษบา ศรีสุข อุตสาหการ
53 63130042584 นางสาว น้ าทิพย์ มะลิทอง อุตสาหการ
54 63130042579 นางสาว นาวินี  แสงใส อุตสาหการ
55 63130042566 นางสาว นารีรัตน์ ศิลาคม อุตสาหการ
56 63130042555 นาย นัยต์ชนก ป้องญาติ อุตสาหการ
57 63130042546 นาย นันทรงค์  พิพันธ์ อุตสาหการ
58 63130042456 นางสาว นงคราญ กุลวงศ์ ส่ิงแวดล้อม
59 63130042373 นางสาว ธัญพิชชา ม่ันใจ ส่ิงแวดล้อม
60 63130041903 นางสาว ณัฐณิชา คณะบุตร อุตสาหการ
61 63130041862 นาย ณพดล จันเทพา ส่ิงแวดล้อม
62 63130041806 นางสาว ชุตินันท์ กระแสโท ส่ิงแวดล้อม
63 63130041767 นาย ชัชวาล สิทธิศรีจันทร์ อุตสาหการ
64 63130041725 นางสาว ชลลดา ภูธรมิตร อุตสาหการ
65 63130041701 นาย ชยันต์ กุล สุวรรณ  อุตสาหการ
66 63130041644 นางสาว ชนัญชิดา ปันทา อุตสาหการ
67 63130041637 นาย ชนะชัย ค านาโฮม อุตสาหการ
68 63130041622 นางสาว ชญาดา ค าโสมศรี อุตสาหการ
69 63130041608 นางสาว จุลลัดดา ศรีมะเรือง อุตสาหการ
70 63130041581 นางสาว จุฑาทิพย์ ทองเต็ม อุตสาหการ
71 63130041499 นางสาว จันธิรา ผูกจันทร์ อุตสาหการ
72 63130041437 นางสาว  จริยา ถิระบุตร เคร่ืองกล
73 63130041422 นางสาว จริญญา ศิริโส อุตสาหการ
74 63130041312 นางสาว กัลยวรรธน์ วงศ์ประทุม อุตสาหการ
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75 63130041206 นางสาว กมลลักษณ์ จิตตฤกษ์ ส่ิงแวดล้อม
76 63130041149 นางสาว กนกพร ประชาราษฎร์ โยธา
77 63130041068 นางสาว อมรรัตน์ ทองช่ืน เคร่ืองกล
78 63130040986 นางสาว สุพิชญา บุญจวบ ส่ิงแวดล้อม
79 63130040957 นางสาว สุนทรีรัตน์ ภูน้ าเสียง อุตสาหการ
80 63130040896 นางสาว ศศิมาภรณ์ ศรีหาเวช ส่ิงแวดล้อม
81 63130040861 นางสาว วราภรณ์ เน้ือสะอาด อุตสาหการ
82 63130040779 นาย ยุธกานต์ แพงแสน โยธา
83 63130040724 นางสาว ภัทรดา ค าใส โยธา
84 63130040676 นางสาว พิมพกานต์ พิเคราะห์ ส่ิงแวดล้อม
85 63130040652 นางสาว พรรณวดี อ้ิงทอง อุตสาหการ
86 63130040607 นางสาว ป่ินฉัตร ทองลอง เคร่ืองกล
87 63130040597 นางสาว ปวีณา ย่ังยืน โยธา
88 63130040535 นางสาว นิภาพร มาพรมราษฎร์ อุตสาหการ
89 63130040421 นาย ธนภัทร แสงแก้ว อุตสาหการ
90 63130040346 นางสาว ดาราวลี พรมทอง โยธา
91 63130040274 นางสาว ณัฐธิดา เพชรสิทธ์ิ โยธา
92 63130040261 นางสาว ณัฐฐาวดี พงศ์พีระ ส่ิงแวดล้อม
93 63130040234 นาย ฐนกร วันชัย เคร่ืองกล
94 62130640987 นางสาว สุพรรณหงษ์ สมเสนา ไฟฟ้า
95 62130640972 นางสาว สุธิตา ดาศรี ไฟฟ้า
96 62130640875 นางสาว สวรส ผดาวัลย์ ไฟฟ้า
97 62130640785 นางสาว ศรินยา  กองพงษ์ ไฟฟ้า
98 62130640664 นางสาว รัตนาวลี ส ารวมจิตร ไฟฟ้า
99 62130640419 นาย นครินทร์ จักษุกรรฐ ไฟฟ้า
100 62130640169 นางสาว ชนาภา   ค าพันธ์ ไฟฟ้า
101 62130042228 นาย ปิยทัศน์  มุทธุวงศ์ เคร่ืองกล
102 62130041751 นางสาว นฤมล บุรีขันธ์ อุตสาหการ
103 62130041586 นาย ธีรภัทร ใจเติบ อุตสาหการ
104 62130041306 นางสาว ทินมณี พร้อมมูล อุตสาหการ
105 62130040936 นางสาว ญาณิศา จันทร์ลอย อุตสาหการ
106 61130045053 นางสาว สุเมธี เพ็ชรพันธ์ เคร่ืองกล
107 61130044258 นางสาว ศรัญญา พันธชัย เคร่ืองกล


