
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล คณะ ลงช่ือมำ ลงช่ือกลับ
1 65130047334 นางสาว  อุบลวรรณ ก้ัวมาลา วิศวกรรมศาสตร์
2 65130046876 นาย อภินันท์ แก้วหอม วิศวกรรมศาสตร์
3 65130046553 นางสาว สุวนันท์ นะกุล วิศวกรรมศาสตร์
4 65130046393 นางสาว สุพรรณิกา ตะยะธรรม วิศวกรรมศาสตร์
5 65130046368 นางสาว สุนันทา สุวรรณศรี วิศวกรรมศาสตร์
6 65130045563 นาย วิสุทธ์ิ นามบุราณ วิศวกรรมศาสตร์
7 65130045220 นาย วรวุฒิ สมสี วิศวกรรมศาสตร์
8 65130045026 นาย รัฐศาสตร์ เลิศสงคราม วิศวกรรมศาสตร์
9 65130043471 นางสาว ประพิชญา วงค์แสงน้อย วิศวกรรมศาสตร์
10 65130043402 นางสาว ปฐมาวดี ลาภจิตร วิศวกรรมศาสตร์
11 65130043181 นางสาว นิศารัตน์  ประกอบดี วิศวกรรมศาสตร์
12 65130043136 นาย นิติพน ศรีมาฤทธ์ิ วิศวกรรมศาสตร์
13 65130043062 นางสาว นันธิชา เหลากลม วิศวกรรมศาสตร์
14 65130042711 นาย ธีรภัทร ศรีสุลัย วิศวกรรมศาสตร์
15 65130042067 นาย ทนงศักด์ิ บ าเพ็ญ วิศวกรรมศาสตร์
16 65130041945 นาย ณัฐภูมิ สนใจ วิศวกรรมศาสตร์
17 65130041776 นาย ณัฐนันท์ งามเลิศ วิศวกรรมศาสตร์
18 65130040247 นางสาว กัญญาณัฐ เลิศผล วิศวกรรมศาสตร์
19 64130641360 นางสาว ศิริญาธร ปราบสกุล วิศวกรรมศาสตร์
20 64130640769 นาย วัชรภัทร บุ้งทอง วิศวกรรมศาสตร์
21 64130044819 นางสาว บุษบา โสภา วิศวกรรมศาสตร์
22 64130044411 นางสาว วชิราภรณ์ อ่อนโส วิศวกรรมศาสตร์
23 64130044327 นางสาว พัชรริดา แก้วพิกุล วิศวกรรมศาสตร์
24 64130044303 นางสาว พรธิชา แก้วกลึงกลม วิศวกรรมศาสตร์
25 64130043687 นางสาว อรปรียา มูลหาร วิศวกรรมศาสตร์
26 64130043672 นางสาว อรทัย บานแย้ม วิศวกรรมศาสตร์
27 64130043557 นาย หาญชัย สมภาระ วิศวกรรมศาสตร์
28 64130043335 นางสาว สุฑาทิพย์ ป่ารันทม วิศวกรรมศาสตร์
29 64130043076 นาย ศักด์ิดา ค าสอน วิศวกรรมศาสตร์
30 64130042927 นางสาว วิไลวรรณ พันล า วิศวกรรมศาสตร์
31 64130042767 นางสาว วรรณภา หาญชัย วิศวกรรมศาสตร์
32 64130042712 นาย เรวัติ วงตะลา วิศวกรรมศาสตร์
33 64130042644 นาย รัตน์ติกร อุนาภาค วิศวกรรมศาสตร์
34 64130042275 นางสาว ภรณ์พรรณ  ประสานพิมพ์ วิศวกรรมศาสตร์
35 64130042127 นาย พิธิวัฒน์ ทางาม วิศวกรรมศาสตร์
36 64130041858 นางสาว ปาริชาติ ศุภเสถียร วิศวกรรมศาสตร์
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37 64130041650 นางสาว ปฏิมาพร แก่นทอง วิศวกรรมศาสตร์
38 64130041287 นาย ธวัชชัย พลปลัด วิศวกรรมศาสตร์
39 64130040910 นางสาว ณัฐวดี ทาแก้ว วิศวกรรมศาสตร์
40 64130040813 นาย ณัฐกานต์ สุภาว์ วิศวกรรมศาสตร์
41 64130040271 นางสาว ขวัญนภา ขลุ่ยทอง วิศวกรรมศาสตร์
42 63130640982 นาย กฤษดา ฉ  ามณี วิศวกรรมศาสตร์
43 63130640908 นาย อณวัฒน์ ยอดค ามี วิศวกรรมศาสตร์
44 63130640830 นาย สกาย สุดยอด วิศวกรรมศาสตร์
45 63130640825 นาย ศุภกฤต กาวดิลก วิศวกรรมศาสตร์
46 63130640825 นาย ศุภกฤต กาวดิลก วิศวกรรมศาสตร์
47 63130640717 นาย วัชระ  อินอร่าม วิศวกรรมศาสตร์
48 63130640649 นาย ภูธร โพธารินทร์ วิศวกรรมศาสตร์
49 63130640632 นาย ภานุวัฒน์ พนุมรัมย์ วิศวกรรมศาสตร์
50 63130640614 นาย พีรพงษ์ แก้วเอี ยม วิศวกรรมศาสตร์
51 63130640469 นาย ปริวัฒน์  ชะนาม วิศวกรรมศาสตร์
52 63130640270 นาย ณัฐพล สร้อยสิงห์ วิศวกรรมศาสตร์
53 63130640108 นาย ค ารณ พรรณโรจน์ วิศวกรรมศาสตร์
54 63130640098 นาย กิติชัย ใจตรง วิศวกรรมศาสตร์
55 63130045107 นำย ขวัญบุญ วำรีบุตร วิศวกรรมศำสตร์ รองหัวหน้ำทีม
56 63130044687 นางสาว กาญจนา ภักดียุทธ วิศวกรรมศาสตร์
57 63130044593 นาย จิรายุส ถี ถ้วน วิศวกรรมศาสตร์
58 63130044375 นาย อรรถพล วงเขียน วิศวกรรมศาสตร์
59 63130044212 นาย อนุชิต เคนสี วิศวกรรมศาสตร์
60 63130044199 นาย อนิวัตต์ิ  กองปัด  วิศวกรรมศาสตร์
61 63130044036 นางสาว สุชาดา รถเพชร วิศวกรรมศาสตร์
62 63130042865 นางสาว ปิยธิดา อินธิไชย วิศวกรรมศาสตร์
63 63130042670 นำย บัณฑิตย์   ศรีอ่อน วิศวกรรมศำสตร์ รองหัวหน้ำทีม
64 63130042340 นาย ธรรมรัตน์ โลประโคน วิศวกรรมศาสตร์
65 63130042209 นางสาว ธนนันท์ ถนอมพล วิศวกรรมศาสตร์
66 63130041842 นางสาว โชติมณี หิปนัตร วิศวกรรมศาสตร์
67 63130041712 นางสาว ชลธิชา แนวโอโล วิศวกรรมศาสตร์
68 63130041608 นางสาว จุลลัดดา ศรีมะเรือง วิศวกรรมศาสตร์
69 63130041521 นำย จ ำปำ เจริญพงษ์ วิศวกรรมศำสตร์ รองหัวหน้ำทีม
70 62130641032 นางสาว เสาวลักษณ์ วันหากิจ วิศวกรรมศาสตร์
71 62130042606 นางสาว พิชยาภา แก้วนิล วิศวกรรมศาสตร์
72 62130042066 นาย ประวิทย์ นาโสก วิศวกรรมศาสตร์
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73 62130042039 นาย ปณวัฒน์ ขอยึดกลาง วิศวกรรมศาสตร์
74 62130041531 นางสาว ธิดารัตน์ สามโคกสูง วิศวกรรมศาสตร์
75 61130045053 นำงสำว สุเมธี เพ็ชรพันธ์ วิศวกรรมศำสตร์ หัวหน้ำทีม
76 65170740413 นางสาว เจนจิรา  เรืองแสน บริหารศาสตร์
77 65170440438 นางสาว อลินดา วชรกุลธร บริหารศาสตร์
78 64170140191 นางสาว เจนจิรา เสนาคุณ บริหารศาสตร์
79 65111140542 นางสาว ชุติมา จิตวงศ์ วิทยาศาสตร์
80 65111140562 นางสาว ปวีณอร เมียดสีนา วิทยาศาสตร์
81 63111240343 นางสาว สุภัสชา นามวิชา วิทยาศาสตร์
82 63111240183 นางสาว นารี บุญคุณ วิทยาศาสตร์
83 65146640051 นางสาว ภัทรวดี จั นจันทึก ศิลปศาสตร์
84 65141140255 นางสาว ธัญชนก นันทะเสน ศิลปศาสตร์
85 62142140680 นางสาว มสฤณา วชรกุลธร ศิลปศาสตร์
86 62142143596 นางสาว จิราวรรณ  สร้อยผาบ ศิลปศาสตร์

นักศึกษำต้องลงช่ือท้ังมำ/กลับ

นักศึกษำท่ีลงช่ือแล้วไม่มำ โดยไม่แจ้ง/เหตุผลไม่เพียงพอ

จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำร่วมกิจกรรมอีก


