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ค ำน ำ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 (ออนไลน์) ด าเนินการจัดโครงการข้ึน เมื่อวันที่  23 มีนาคม 
2564 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ.กรุงเทพมหานคร  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสส ารวจตัวเองให้พร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการสมัครงาน  
จึงเป็นก้าวส าคัญในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ของการแข่งขันและการ
คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมที่สุดต่อไป 

มีนาคม 2564  
 



ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
 หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในปี
สุดท้าย จ าเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่โลกอาชีพ และอาจศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนในสถาบันต่าง ๆ ที่เปิด
สอนในประเทศและต่างประเทศ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ตระหนักถึงภาระและหน้าที่ของบัณฑิตที่มีต่อ
สังคมและเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมจริยธรรม ให้สมกับอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร 
 ส าหรับการประกอบอาชีพนั้นนักศึกษาจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ความช านาญทางด้านวิชาการ
และมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้งานแนะแนวจึงได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศย่อยข้ึนในคณะ ฯ เพื่อให้
นักศึกษาได้มีโอกาสส ารวจตัวเองให้พร้อมส าหรับการศึกษาต่อและการสมัครงาน จึงเป็นก้าวส าคัญในการ
เตรียมนักศึกษา ให้มีความพร้อมในการเผชิญสถานการณ์ของการแข่งขันและการคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสม
ที่สุดต่อไป 
  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1.เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
3.เพื่อให้นักศึกษามีระเบียบวินัยมีความรับผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสังคม 
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษา ปีการศึกษา 2563  จ านวน 400 คน 
 

1.4 สถานท่ีด าเนินโครงการ 
อบรมในรูปแบบออนไลน์ 
 

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
วันที่ 23 มีนาคม 2564 
 

1.6 งบประมาณ 
ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 
 

1.7 การประเมินผลโครงการ 
 ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
 



1.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
1.8.1 ผลลัพธ์บ้ันปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 
 นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 ตาม

เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 
1.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖3 
และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

1.8.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  
นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖3 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 
2563 จ านวน 400 คน โดยมีคลิปวิดิโอคณบดีกล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาท คลิปวิดิโอการศึกษาต่อหรือ
การท างานเมื่อเรียนจบ คลิปวิดิโอกยศ.หลังจบการศึกษา คลิปวิดิโอกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อม
เทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน และคลิปวิดิโอแนะน าการลงทะเบียนและส่งหลักฐาน เป็นต้น  

 
 

โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์โครงการ 



 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 1 

 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 2 



 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ชื่อโครงการ  กิจกรรมปัจฉิมนเิทศนักศึกษาปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2563   

หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ผู้ประสานงานโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุัสกร อยู่สุข     

เบอร์ติดต่อ  081-372-1911 
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แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศกึษาปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 2563   

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................................................................. ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
 อยู่ในแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 2564  
 ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 มีการปรบัระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจเุพิ่มเข้าแผนปฏิบัตริาชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ได้เสนอของบประมาณ) 
1.เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกบัการศึกษาต่อและก้าวสู่โลกอาชีพ 
2.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใหก้ับนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษา 
3.เพื่อให้นักศึกษามรีะเบียบวินัยมีความรบัผิดชอบเคารพกฎระเบียบและกติกาของสงัคม  
 

6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู่้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม  
กลยุทธที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มจีิตสาธารณะและมีความ    
                       รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสงัคม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 

 

7. วันและสถานท่ีด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดอืน/ป)ี เดือนมกราคม–กมุภาพนัธ์ 256๔ สถานที ่ห้องประชุมเฟอืงเหนอื ช้ัน 7  อาคารกจิการนกัศึกษา   
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดอืน/ปี) 23  มีนาคม  256๔  สถานที่ อบรมในรูปแบบออนไลน์  
กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบเุหตผุล) เนือ่งจากสถานการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโค
โรน่า (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสมัผสัระหว่างบุคคล และเพื่อปอ้งกันการระบาดของไวรสั 

ไปสู่นักศึกษา 
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8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  159,200 ไม่มีการเบิกจ่าย 159,200 
3. งบอื่นๆ (ระบุ)  - - - 

* อ้างอิงหนังสือ อว 0652.07/130 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 
2563 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 จากเดิมงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จ านวน 159,200 บาท  
ขออนุมัติปรับการใช้งบประมาณ เป็นไม่ขอใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ เนื่องจากปรับรูปแบบ
การจัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า 
(COVID-19) ไปสู่นักศึกษา  

9. สรุปการด าเนินโครงการ 
1) กิจกรรมที่ด าเนินการตามวัตถุประสงค์โครงการ (ระบรุายละเอียดแบบสรุป/ บทคัดย่อ) 

1. จัดอบรมให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ คลิปวิดิโอคณบดีกล่าวแสดงความยินดีและให้
โอวาท คลิปวิดิโอการศึกษาต่อหรือการท างานเมื่อเรียนจบ คลิปวิดิโอกยศ.หลังจบการศึกษา คลิปวิดิโอ
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนจบพร้อมเทคนิคการเขียนเรซูเม่ให้ปัง...จบใหม่ยังไงก็ได้งาน และคลิป
วิดิโอแนะน าการลงทะเบียนและส่งหลักฐาน เป็นต้น  

2. ด าเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการโดยใช้ Google Form ในการลงทะเบียน  
 
จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย ์      
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา 400 282 110 392 98.00 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อื่นๆ (ระบุ) ..............................      

รวม 400 282 110 392 98.00 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จ านวนรวมของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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2) ปัญหา อปุสรรคในการจัดโครงการ 
1. เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท าให้ต้องปรับเปลี่ยน
รูปแบบการจัดโครงการเป็นแบบออนไลน์ ท าให้ความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามี
น้อยลง เพราะเด็กบางคนอยากเข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบการจัดปกติเพราะอยากมาร่วมพิธีจบ
การศึกษาและได้ถ่ายรุปร่วมกับอาจารย์และเพื่อนๆ 
 

3) ภาพกิจกรรมของโครงการ  (ไมเ่กิน 6 ภาพ) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 2 
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ภาพที่ 3 
 
 
 

10. ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  (โปรดตอบโครงการที่ได้รับงบประมาณ)  
1) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของโครงการ (ระดบัโครงการ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1.ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตาม

กลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 80 % 
80 % 98.00 

   

2) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของแผนปฏิบัตริาชการระยะ 3 ป ี(พ.ศ. 2563 – 2565) 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.    
2.    

3) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ  ร้อยละ 90 89.18 
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 กรณี โครงการพัฒนาและผลผลิตก าลงัคนของประเทศเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (โปรดระบ)ุ 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
(ผลลัพธ์) 
1. จ านวนบุคลากรที่อบรมมีความรู้ความเข้าใจด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์เพิม่ขึ้น 

 
คน 

 

2. จ านวนหลกัสูตรฝกึอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

3. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  
(ผลผลิต) 
4. จ านวนผู้ที่ได้รบัการพัฒนาเพื่อเพิ่มทกัษะทางด้าน

ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

คน  

5. จ านวนหลกัสูตรฝกึอบรมศักยภาพระยะสั้นด้าน
ดิจิทัลและหุ่นยนต์ 

หลักสูตร  

6. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ  

 
กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
1. ผู้เข้ารบับริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 86  
2. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการวิชาการและวิชาชีพ

ต่อประโยชน์จากการบริการวิชาการ 
ร้อยละ 85  

3. โครงการบริการวิชาการที่สง่เสรมิศักยภาพในการ
แข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 15  

4. จ านวนโครงการ/กจิกรรมบรกิารวิชาการแกส่ังคม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

โครงการ/
กิจกรรม 

 

5. ความพึงพอใจของผูร้ับบริการในกระบวนการ
ให้บรกิาร 

ร้อยละ 90  

6. งานบริการวิชาการแล้วเสรจ็ตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามก าหนด  
7. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณ

ที่ได้รับจัดสรร 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได ้

ร้อยละ 80  
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ลงช่ือ (.................................................) 

       (ดร.ณัฐวรพล  รัชสริิวัชรบลุ) 

      หัวหน้าหน่วยงาน       

      (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร)์ 

 

ลงช่ือ (.................................................) 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุสักร อยูสุ่ข) 

      หัวหน้าโครงการ/ผู้ประสานงานโครงการ 

          เบอร์ติดต่อ  081-372-1911   

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 

ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
ผลลัพธ์ 
1. จ านวนโครงการ/โครงการที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มีการเผยแพร่  
 ไม่มีการเผยแพร ่

 
 

ร้อยละ 85 

 
 
  
 

2. ความพึงพอใจของผูเ้ข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์
ของการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90  

3. จ านวนโครงการ/กจิกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 85  

ผลผลิต 
4. จ านวนโครงการ/กจิกรรมศลิปวัฒนธรรม 
 งบประมาณรายจ่าย 
 งบประมาณเงินรายได้ 

 
โครงการ/
กิจกรรม  

 

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) ต่อ 
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

5. ร้อยละโครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

ร้อยละ 90  

6. ร้อยละโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

ร้อยละ 96  

7. ค่าใช้จ่ายของการใหท้ านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  
  งบประมาณรายจ่าย 
  งบประมาณเงินรายได ้

ร้อยละ 80  

 

11. หน่วยงานอัพโหลดไฟล์เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ท่ี (ระบุลิง้หน้าเพจ/URL ส าหรบัการดาวน์โหลดไฟล์) 
.................. เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ http://eng.rmutp.ac.th/ >หน่วยงานภายใน>ฝ่ายวางแผน
และพัฒนา>เอกสารเผยแพร่>รายงานผลการด าเนินงานโครงการประจ าปงีบประมาณ........................ 
   
 
 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

























โครงการเดิม













โครงการที่ขอปรับ













รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษาปรญิญาตรี (ออนไลน)์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2563 

 
ล าดับ

ที่ 
รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

1.  056160403741-7 นาย พีรศักดิ์ สุขศรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
2.  056050405046-2 นาย ปภังกร ปลื้มสกุลทอง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
3.  056050401017-7 นาย ปิยะพงษ์ แจ่มแจ้ง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
4.  056050409061-7 นาย อานนท์ สาคีรี สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
5.  056050404013-3 นาย จีรศักดิ์ การุญบริรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
6.  056050401023-5   นาย เจตตวรรษ สระแก้ว สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
7.  056050404070-3 นาย ภาสกร พึ่งค า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
8.  056050403031-6 นาย ชัยมงคล เพ็งเต็ม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
9.  056050402072-1 นางสาว เฌอกชกร สังสุด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
10.  056050405014-0 นาย ธเนศหยกสุวรรณกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
11.  056050402034-1 นาย ธีรนัย แตงสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
12.  056050404001-8 นางสาว จิตรานุช บุญช่วย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
13.  056050403010-0 นาย ธนภัทร นากเทียน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
14.  056160404717-6 นาย อมรเทพ ค าติ๊บ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
15.  056260455018-5 นาย นันทวัฒน์ กลี่จินดา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
16.  056050409077-3 นางสาว ภัคจีรา กาวชู สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
17.  056050407008-0 นางสาว ศิลาวารี รัตน์ทอง สาขาวิศวกรรมโยธา 
18.  056050405042-1 นาย อัจฉริยะ ลักษณะสุต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
19.  056050404004-2 นางสาว จิตรา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
20.  056050409022-9 นาย อรรถพล พ่วงยิ่ง สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
21.  056050409015-3 นางสาว อภิญญา พบขุนทด สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
22.  056050402096-0 นางสาว อรัญญา พันธ์วิชัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
23.  056160403722-7 นาย ชัชวาลย์ สุมณฑา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
24.  056050409054-2 นาย พชร รอดฮวบ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
25.  056050405052-0 นางสาว บุษกร จริยานันทวีรกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
26.  056050402078-8 นางสาว เบญจมาศ แก้วยงกฏ  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
27.  056050401014-4 นาย ธนสรณ์ สุธรรม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
28.  056050405021-5 นาย เมธัส สายบัว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
29.  056050405049-6 นาย ธนกุล วสุวัฒนะพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
30.  056050401087-0 นาย สุริยา บุญเชิญ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
31.  056050403055-5 นาย นันทรักษ์ พรหมประทานกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
32.  056050405039-7 นางสาว ถลัชนันท์  บ่ายกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
33.  056050405004-1 นาย มนตรี บุตรสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
34.  056050405030-6 นาย ธายุกร นากผสม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
35.  056050405040-5 นาย ศุภณัฐ วิทะนา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

 



รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษาปรญิญาตรี (ออนไลน)์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2563 

 
ล าดับ

ที่ 
รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

36.  056260455015-1 นาย สรวิชญ์เสือประดิษฐ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
37.  056050409055-9 นางสาว นิศาชล อินทิแสง สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
38.  056050451028-3 นาย พงษศิริ วิวัฒน์วรกุล สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
39.  056050405008-2 นาย บริบูรณ์ ยอดสมสวย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
40.  056050403085-2 นาย ณัฐชนน องค์วงศ์สกุล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
41.  056160403710-2 นาย สุวิชา เพ็งจันทรา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
42.  056050406010-7 นาย ยุทธศักดิ์  ฟ้อนฟุ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
43.  056050402075-4 นาย ธณฌา นครังสุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
44.  056050405072-8 นาย พิเศษ จะนทร์ลมูล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
45.  056050401026-8 นางสาว ชมพูนิกข์ ค าพานิช สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
46.  056160404716-8 นาย ธรรมรัตน์  คงสมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
47.  056050406001-6 นาย ณฐนนท์ คงยิ้ม สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
48.  056050409007-0 นาย ทีฆทรรศ สุดสีทันดร สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
49.  056050451017-6 นางสาว ทักษิณา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
50.  056050401047-4 นาย ภูวนนท์ กมลสุวรรณ? สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
51.  056050407001-5 นาย ธนวัฒน์ เตชะสุรินทร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
52.  056050405057-9 นาย ปองพล ทองดี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
53.  056050407030-4 นาย นัฑรักษ์  ทองเสมอ สาขาวิศวกรรมโยธา 
54.  056050401052-4 นาย ธนพล ฤทธ์ิจีน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
55.  056050409001-3 นางสาว วราภรณ์ เกตุทอง สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
56.  056260455056-5 นาย พนากรณ์ จันทะแจ่ม สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
57.  056050406003-2 นาย วันวลิต รามวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
58.  056050451035-8 นางสาว ปิยนันท์  วรรณดิษฐ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
59.  056050405090-0 นางสาว ธนพร ค าภิรานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
60.  056050403512-5 นาย สิทธิศักดิ์ บัวสาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
61.  056050403016-7 นาย เรวัต บุระขจร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
62.  056050451022-6 นางสาว ศิริวรรณ  แซ่หลี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
63.  056050407021-3 นางสาว นาราภัทร ภูมิพัฒย์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
64.  056050403068-8 นาย ปฐพี ชาติเผือก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
65.  056050451020-0 นางสาว อมรรัตน์ ชนะการี สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
66.  056050451023-4 นางสาว สุทธิดา.  สะทเานอาจ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
67.  056160403735-9 นาย กิตติชัย  พุฒเส็ง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
68.  056050407009-8 นางสาว ดวงกมล แซ่โค้ว สาขาวิศวกรรมโยธา 
69.  056050401091-2 นางสาว มณฑาทิพย์  นราพล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
70.  056050405065-2 นาย ชญาวิทย์ ไตรโชค สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
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71.  056050405045-4 นาย สหรัถ พึ่งพา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
72.  056050401036-7 นาย ณัฐดนัย ทาเวียง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
73.  056260455033-4 นาย ว่าที่เรือตรี กิตติกรณ์ ถิ่นวิมล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
74.  056050405023-1   นาย นันธวัฒน์ เกิดสนธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
75.  056050409020-3 นางสาว ปราธีดา เกตุเพ็ชร สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
76.  056050402057-2 นาย ณัฐพงษ์ สุขสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
77.  056050409073-2 นาย ประวิทย์ บุญน า สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
78.  056050406014-9 นาย อธิพัฒน์. อรรคะ สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
79.  056050409002-1 นางสาว อมรรัตน์ ปัจฉิมมา สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
80.  056050403067-0 นาย ปัณณวิทย์   ทรัพย์อาภรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
81.  056050406005-7 นาย นันทิพัฒน์ เย็นจตุรัส สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
82.  056050409059-1 นาย กฤติกร ชัยวรรณ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
83.  056260455040-9 นางสาว สุดารัตน์ เล็กแท้ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
84.  056050402035-8 นาย มานะ แซ่อ้ือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
85.  056050403041-5 นาย วัฒนา สมเครือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
86.  056160402005-8 นาย วรพงศ์ ขวัญสูนู สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
87.  056050405066-0 นาย วิษณุ บังใบ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
88.  056050405053-8 นาย สหรัฐ ศิลป์รุ่งธรรม สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
89.  056050407039-5 นางสาว ศศิธร เสงี่ยมงาม สาขาวิศวกรรมโยธา 
90.  056050401033-4 นาย จิณณะต บุญเวช สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
91.  056050405096-7 นางสาว ณิชกานต์ พวงมาลี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
92.  056050401044-1 นาย  ธนโชติ จันทร์สุข สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
93.  056050405014-0 นาย ธเนศ หยกสุวรรณกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
94.  056050405098-3 นาย เชษฐา เรืองเกตุ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
95.  056050403048-0 นางสาว ธัญญารัตน์ บัวพ่วง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
96.  056050405068-6 นางสาว บุญญิสา  ภูบาล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
97.  056050402014-3 นาย กิตติกร เชื้อชาย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
98.  056050406012-3 นางสาว จารุวรรณ ลิ้มเหงา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
99.  056050402038-2 นาย วิรุญ ทองสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
100.  056050402012-7 นางสาว ภรภัทร สรศร ี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
101.  056050403052-2 นาย อติคุณ เดชด ารง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
102.  056050404057-0 นางสาว ศศิภา เสมาฉิม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
103.  056050401042-5 นางสาว วรรัตน์ พัฒน์สรนันท์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
104.  056050401022-7 นาย อาทิตย์ น าพา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
105.  056050451019-2 นาย วิทวัส  กาดกอง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
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106.  056050406027-1 นาย ภัทรพงษ์ บัวพุทธา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
107.  056050403040-7 นาย ธวัชชัย เรืองมาก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
108.  056260455058-1 นาย อัมรินทร์ ชูค า สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
109.  056050401050-8 นาย รัฐฉัตร เติมเกษมวงศ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
110.  056050403024-1 นาย ณัฐวุฒิ อยู่เป็นสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
111.  056050403080-3 นาย อิทธิพล ไกรแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
112.  056050403043-1 นางสาว จิราพร เชื้อค าฮด สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
113.  056050402061-4 นางสาว พัณณิตา บุตตะโยธี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
114.  056050402054-9 นางสาว สุภาวดี ทองดี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
115.  056160404702-8 นาย ณัฐพล มาดล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
116.  056050404077-8 นางสาว ชนัญชิดา มานพเช้า สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
117.  056050402060-6 นาย ภานุพงศ์ ธนังเศรษฐ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
118.  056050408008-9 นาย ทศพล อ้อมนอก สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
119.  056160403718-5 นาย ธารา นกไพบูลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
120.  056050403017-5 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ คงชุ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
121.  056050407012-2 นาย พชรพล กุลพินิจ สาขาวิศวกรรมโยธา 
122.  056050405067-8 นาย ณัฐพร ใจเฉลียว สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
123.  056050403018-3 นาย ปกป้อง รณไพรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
124.  056050403530-7 นาย จิรายุ รุ่งถกลสุขเวช สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
125.  056050407023-9 นาย นคร ศรีสวาง สาขาวิศวกรรมโยธา 
126.  056050404023-2 นางสาว พัชธิดา จินกระวี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
127.  056050403026-6 นาย จิณณวัตร รัตนพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
128.  056050403086-0 นาย มงคลไชย พุฒหอม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
129.  056050408006-3 นาย นวดล เพลินลาภ สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
130.  056050403074-6 นาย ภูมิภัทร เสริมสุขไพศาล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
131.  056050403075-3 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ประเสริฐสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
132.  056050403036-5 นาย ทศพร บัวเผือก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
133.  056050451010-1 นาย วรายุทธ พิมศรีเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
134.  056050403054-8 นาย ศุภณัฐ สวัสดี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
135.  056160401707-0 นาย พิทยานันต์ ดวงจันทร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
136.  056050407048-6 นาย สรัญภพ ยาทอง สาขาวิศวกรรมโยธา 
137.  056050401032-6 นางสาว จิตตราวดี  สุยะสา  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
138.  056050402064-8 นางสาว ขนิษฐา ปั้นสวย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
139.  056050406023-0 นาย ศิวกร  ใจดี สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
140.  056050408004-8 นาย ทนงศักดิ์ จ านงศักดิ์ทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
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141.  056050405062-9 นางสาว มัญญ์ชุกานต์ ทะกอง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
142.  056050405001-7 นาย ศุภชัย ปิ่นทวี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
143.  056050405080-1 นางสาว สิลารัตน์ ประสานศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
144.  056050403526-5 นาย สิทธิพล สุดสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
145.  056050405018-1 นางสาว ภัณฑิรา บุญญาวิชัยวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
146.  056050405016-5 นางสาว วรรณมณี มีนาค สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
147.  056050403033-2 นาย โกศล ศรีพยอม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
148.  056160403748-2 นาย ธีรภัทร   ก่ิงมาลา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
149.  056050408001-4 นาย โยธิน บุญศรี สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
150.  056050402065-5 นางสาว โชติกา  เปียผึ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
151.  056160401749-2 นาย ฐาปกรณ์  ม่วงเก่า สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
152.  056050401016-9 นาย คุณัชญ์ พัดศรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
153.  056050407002-3 นางสาว ศุภรัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
154.  056050408002-2 นาย พีรพงษ์ ลิมปนันท์วดี สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
155.  056160402001-7 นาย รัฐศาสตร์ ปักกัง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
156.  056050401085-4 นางสาว ชมเรืองทิพย์ อาจแก้ว สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
157.  056050402067-1 นางสาว อาทิตญา ลีลาวุฒิกมล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
158.  056050401092-0 นาย ธนาธิป วัฒนาการัณย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
159.  056050402024-2 นางสาว สิริยาภรณ์ เวฬุวนารักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
160.  056050409004-7   นางสาว นฤมล ผลิอรุณ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
161.  056050405056-1 นาย ศุภวิชญ์ จักรชัยกุล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
162.  056050407007-2 นางสาว ปาณิสรา เขตตะ สาขาวิศวกรรมโยธา 
163.  056360455037-3 นาย ธรรณ์ เจริญสุข สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
164.  056160401710-4 นาย ณัฐชนน เพิ่มฤาชัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
165.  056050408003-0 นาย ธนาธิป เหลืองโสภากร สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
166.  056050405089-2 นาย ชนาธิป แซ่เฮง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
167.  056050409012-0 นาย ณัฐวุฒิ ระวัง สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
168.  056050401003-7 นาย ณภัทร มีชัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
169.  056050407046-0 นาย ชวการ ก่ิงไทร สาขาวิศวกรรมโยธา 
170.  056050402008-5 นาย อภินัน หินแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
171.  056260455007-8 นาย รพีภัส ม่ันคง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
172.  056050403066-2   นาย ศิลา ชาติเผือก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
173.  056050404052-1 นาย ภูตะวัน วัชรียาธนธรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
174.  056160403731-8 นาย ณัฐพงษ์  กันฉาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
175.  056050408005-5 นาย ณัฐพงษ์  จันทร์พลงาม สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
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176.  056050407522-0 นางสาว อริสรา ภูมิวัฒนากิจ สาขาวิศวกรรมโยธา 
177.  056050405094-2 นาย เทิดพงษ์ พิมพ์เจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
178.  056050409019-5 นาย ชนะภัย ค ามุงคุณ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
179.  056050408010-5 นาย วุฒิพงษ์ แพงโสภา สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
180.  056260455054-0 นาย ธนพล โคตรวุฒิ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
181.  056050403502-6 นาย อนุรักษ์ ลูงไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
182.  056050405085-0 นาย ณัฐพล แก้วก ายาน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
183.  056050403029-0 นาย จิรวุฒิ บุญนอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
184.  056050401004-5 นาย สุรพล โอสถเสถียร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
185.  056160401716-1 นาย ศิวกร กระแสศัพย์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
186.  056050401013-6 นาย สุลักษณ์ ปานสุข สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
187.  056050404060-4 นาย กิตติภพ โรจนจินดา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
188.  056050404067-9 นาย ปยุต เอ้งฉ้วน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
189.  056050407015-5 นาย อัครเดช เล้งวิลาศ สาขาวิศวกรรมโยธา 
190.  056050401090-4 นางสาว วิชุตา ชูรัตน์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
191.  056050407016-3 นางสาว ณัฐธิดา. ทออุไร สาขาวิศวกรรมโยธา 
192.  056050401071-4 นาย เอกชัย กิจนุเคราะห์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
193.  056050403065-4 นางสาว วาสนา เหมือนนุ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
194.  056260455051-6 นาย จิราเมษ แสงเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
195.  056050401077-1 นาย คงพันธ์ุ ศรีบูรพา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
196.  056050405061-1 นางสาว หน่ึงฤทัย รุ่งแจ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
197.  056260455027-6 นาย ศิริวัฒน์ ลาละคร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
198.  056050401059-9 นาย ณัฐชนน รัตนะ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
199.  056050402041-6 นาย กฤษดา ทีเต๊ะ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
200.  056050407033-8 นางสาว กนกพร ผลอินทร์หอม สาขาวิศวกรรมโยธา 
201.  056260455055-7 นาย วิชัยยุทธ ประสมสุข สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
202.  056050403069-6 นางสาว ชลลดา วงศิล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
203.  056050407502-2 นาย ชยกร ทองน้อย สาขาวิศวกรรมโยธา 
204.  056160401726-0 นาย นายขจรศักดิ์ หลาวเพ็ชร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
205.  056160401703-9 นาย วิทยา แจ่มสว่าง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
206.  056050403078-7 นางสาว ช่อผกา ฝ้ายขาว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
207.  056050405069-4 นาย พิชชากร เนตรหิน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
208.  056050407504-8 นาย เอกพล-หน่อแก้ว สาขาวิศวกรรมโยธา 
209.  056160404714-3 นาย ศุภกร อัสโย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
210.  056050409057-5 นางสาว ศิริพร นรเอ่ียม สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
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211.  056050401061-5 นาย ศรัญ นิลสนธิ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
212.  056050409065-8 นาย วินัย ปัญจะโรจน์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
213.  056160401732-8 นาย จิรายุทธ  เอ่ียมสกุล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
214.  056160401737-7 นางสาว จิดาภา จันเทภา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
215.  056160403711-0 นาย เจษฎา รักษาชล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
216.  056260455031-8 นาย สรนันท์ เผ่าจินดา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
217.  056050405064-5 นางสาว ธมลวรรณ วรวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
218.  056050403014-2 นาย ปริญญา พรหมยิ้มแย้ม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
219.  056050401097-9 นางสาว บุณยนุช ลีนา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
220.  056050403045-6 นาย ณัฐเศรษฐ์ เจตสมมา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
221.  056050401081-3 นาย ทรัพย์ บุตรอ่อน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
222.  056050405048-8 นาย สหรักษ์ รัตนพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
223.  056050403021-7 นาย อัมรินทร์ ใจเร็ว สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
224.  056050404024-0 นางสาว จิราพร เอ่ียมรักษา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
225.  056050409056-7 นาย สหรัฐ นามพิมูล สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
226.  056050405013-2 นางสาว มณฑามาศ วิริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
227.  056050402036-6 นางสาว ธิดารัตน์ สิทธิหาญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
228.  056260455016-9 นาย ปราโมทย์   พันธ์พงษ์วงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
229.  056260455037-5 นาย ทิศนา  เกตุกาง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
230.  056260455006-0 นาย ราเชนทร์ ลิ้มสกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
231.  056050405037-1 นาย กีรติ วรรณพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
232.  056050406022-2 นาย โกมล ทองนวล สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
233.  056260455057-3 นาย ปัณณวัฒน์ สิงห์ชัย สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
234.  056050402040-8 นางสาว ณัฐนันท์ ปรัชญ์ลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
235.  056160403717-7 นาย ธาดา วงษ์วาท สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
236.  056050407051-0 นางสาว อณุธิดา ด้านเนาลา สาขาวิศวกรรมโยธา 
237.  056050401051-6 นาย นัทธพงศ์ จางบัว สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
238.  056050402044-0 นาย ปฏิภาณ ศรีเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
239.  056050409006-2 นาย จิรกิตต์ พังประไพ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
240.  056050403042-3 นาย ศรายุธ เทียมสัมฤทธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
241.  056050408013-9 นาย ธวัชชัย จารุไทร สาขาวิชาวิศวกรรมการบ ารุงรักษา 
242.  056260455066-4 นาย ณัฐพล เครือนวล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
243.  056050407010-6 นางสาว  ศุภาพิชญ์ แรมกระโทก สาขาวิศวกรรมโยธา 
244.  056050403035-7 นาย กนกพล เปลี่ยนสี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
245.  056260455064-9 นาย ธีรวัฒน์ ค่ าคูณกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
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246.  056050402027-5 นางสาว ธนารักษ์ หาสุข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
247.  056050407013-0 นาย ณัฐวุฒิ ฟองสุวรรณ สาขาวิศวกรรมโยธา 
248.  056050402009-3 นาย นาย ธนาภรณ์ วิเศษอุต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
249.  056160404709-3 นาย ปัณณวิชญ์ บุญหนุน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
250.  056050403057-1 นาย วรุตม์ แย้มกลิ่น สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
251.  056050409013-8 นาย สุภาษิต กลกลาง สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
252.  056050401079-7 นางสาว สุชัญญา ปุณยาพรชัย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
253.  056050402018-4 นางสาว ดวงใจ เพลงปาน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
254.  056260455061-5 นาย สิทธิเดช สิทธิวงศ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
255.  056160401723-7 นาย ปริญญา ไชยปัญญา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
256.  056050401002-9 นาย ณัฐพล จันทร์แหล่ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
257.  056050407525-3 นางสาว ณัฐนรี เจริญกิจวิทยา สาขาวิศวกรรมโยธา 
258.  056050407035-3 นางสาว พัณณ์พิชญา อารีกิจธวัช สาขาวิศวกรรมโยธา 
259.  056050407516-2 นางสาว ศิรัญญา ชูทอง สาขาวิศวกรรมโยธา 
260.  056050402003-6 นางสาว กฤษณา วิถี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
261.  056050402049-9 นางสาว ยุพา แวมประชา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
262.  056050402039-0 นาย ฐปกร ไม่ทุกข์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
263.  056050402015-0 นาย ธนันชัย ดวงเพชร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
264.  056250406018-6 นาย วีรชัย แซ่เล่า สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
265.  056160402007-4 นาย ชิตะบัญฑิตย์ ขัดทา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
266.  056050407041-1 นาย ปิยะพงษ์ แซ่ล้อ สาขาวิศวกรรมโยธา 
267.  056050402017-6 นาย ธีรวัฒน์ หอมสมบัติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
268.  056050409009-6 นาย อัครชัย อนุภาพชัชวาล สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
269.  056050402045-7 นางสาว นวรัตน์ งามวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
270.  056050401001-1 นาย ชณาธาร แสงสวัสดิ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
271.  056160403729-2 นาย รัชชานนท์ พงษ์ไพศาล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
272.  056160402018-1 นางสาว พัชรพร บุญขันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
273.  056160402029-8 นาย ปรมินทร์ มีพิลา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
274.  056160402020-7 นาย เอกรัตน์ ทัศจรรย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
275.  056050405070-2 นาย พงศกร สุภาพรรณวดี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
276.  056160402025-6 นาย จักรพันธ์ สอนเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
277.  056160402006-6 นาย กฤษณะ ธีรภาดา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
278.  056050405075-1 นางสาว ศิริธัญญารัตน์ แพงอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
279.  056160402002-5 นาย บุญมา  สิงหา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
280.  056050404078-6 นางสาว ศศิกาญจน์ คงอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
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281.  056050409076-5 นางสาว นารีนารถ พวงบุรี สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
282.  056160403724-3 นาย อัครินทร์ นิติวัฒน์วรภัทร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
283.  056050402037-4 นางสาว กัณยาพัฒร์ กิตติกุลนันท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
284.  056050409060-9 นาย สิรภัทร พรหมพฤกษ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
285.  056050407037-9 นาย วิรัตน์  บัวจันทร์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
286.  056050402006-9 นางสาว ศรัญญาภรณ์ สุภากุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
287.  056050451030-9 นางสาว นิรชา ภาคโพธ์ิทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
288.  056160402014-0 นาย อิทธิมนต์ อ่วมกระทุ่ม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
289.  056050401078-9 นาย ณัฐวัฒน์  อ่วมนุ้ย สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
290.  056050401062-3 นาย อังคีรส ฐิตยานุรักษ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
291.  056050403022-5 นางสาว ภคพร  วิโรจน์ปัญญาธร สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
292.  056050404011-7 นาย สถาพร น่ิมอ่ิม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
293.  056050404053-9 นาย อาทิตย์ ทองดี สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
294.  056160401733-6 นาย จิราวิทย์ ถวิลไพร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
295.  056050401054-0 นาย วรุตม์  หอประยูร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
296.  056050404018-2 นาย อภิวิชญ์ ปณิธิชัยนันต์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
297.  056050402024-9 นางสาว กัญญารัตน์ ลีกา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
298.  056050402047-3 นางสาว ยลดา ประทุมมา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
299.  056050402001-0 นางสาว สุธิวรรณ จันทร์ลี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
300.  056160402027-2 นาย ณัฐพล ปราโมท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
301.  056050403046-4 นางสาว คณาพร  หรรสคุณาทัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
302.  056160401704-7 นาย ศักดิ์ดา วานิคม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
303.  056050404072-9 นางสาว สุจิตรา ชาภิรมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
304.  056050402005-1 นางสาว อติพร จามจุรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
305.  056160401743-5 นาย ถิรวุฒิ บัวหลวง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
306.  056160402003-3 นาย วีระพล ปุถาทาโน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
307.  056050403077-9 นางสาว วนาพร  บัวทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
308.  056050402020-0 นาย ธิติพัทธ์ บริวาท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
309.  056050401012-8 นาย สิทธิพงษ์ สุพรมพันธ์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
310.  056050403060-5 นาย กิตติพงศ์ คะเณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
311.  056050405027-2 นาย ภาคภูมิ คล้ายสุบรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
312.  056050402093-7 นาย อภิสิทธ์ิ  จันทร์หอม สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
313.  056050409005-4 นางสาว สุชานาฎ  อร่ามสาตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
314.  056050451030-9 นางสาว นิรชา ภาคโพธ์ิทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
315.  056050401066-4 นาย สุชาครีย์ ภูมิชิน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
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316.  056160404719-2 นาย ถิรวิทย์ ค าสร้อย สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
317.  056260455012-8 นาย อนันต์ ไพบูลย์กุลกร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
318.  056050403007-6 นาย สรชัช ศรีชัยมัธยมผล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
319.  056260455023-5 นาย ศรันย์ ตีรวัฒนะ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
320.  056050405010-8 นาย อัคคเดชา สงวนพานิช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
321.  056050401083-9 นาย นันทวัฒน์ ดอนหา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
322.  056050402097-8 นาย สถาพร แสงเฟือง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
323.  056160402031-4 นางสาว กัณฐิกา มหาจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
324.  056160404720-0 นาย นฤเบศร์ เศวตะดุล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
325.  056050405028-0 นาย อภิสิทธ์ิ ศรีนวลจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
326.  056050409072-4 นาย อานนท์ มะลิซ้อน สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
327.  056260455067-2 นาย วสันต์ หันชะนา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
328.  056160403732-6 นาย ชนาธิป แพใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
329.  056050409021-1 นาย ฉัตรตะวัน พงษ์วัน สาขาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ 
330.  056260455005-2 นาย ชนัตย์พล สุทัศษา สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
331.  056050402028-3 นางสาว ยุพา ภูวัด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
332.  056050401021-9 นาย สุรเชษฐ์ สิมโนนม่วง สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
333.  056160402013-2 นางสาว รัตนพร โสภะถา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
334.  056260455060-7 นาย ณัฐพงษ์ เอ่ียมครอง สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
335.  056050407025-4 นาย ภาวัต เทียนด า สาขาวิศวกรรมโยธา 
336.  056050407034-6 นาย กิตตินันท์ ทองคละ สาขาวิศวกรรมโยธา 
337.  056160401702-1 นาย สวิช ขวัญจิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
338.  056160403705-2 นาย ณัฐพล จันทร์แดง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
339.  056050405076-9 นางสาว วรารัตน์  ช านาญสวน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
340.  056050403028-2 นาย อบิเศก เจริญเลิศดี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
341.  05605040409-0 นาย ศุภชัย บ้านม่วง สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
342.  056050403059-7 นาย เจษฎา วรศรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
343.  056050401089-6 นางสาว มัลลิกา เดชสุภา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
344.  056050405071-0 นาย นพดล เงินศรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
345.  056160402012-4 นาย ฉัตรชัย สงวนแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
346.  056050402013-5 นาย มงคล คอสั้น สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
347.  056050403088-6 นาย ภคพงษ์ พรมมะยา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
348.  056160403709-4 นาย อนุพงศ์-จ้อยชู สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
349.  056160403740-9 นาย ณัฐภัทร คุ้มเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
350.  056160403707-8 นาย ชนาธิป ทิพวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
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351.  056160403734-2 นาย วารินทร์ สีนวล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
352.  056050403100-9 นางสาว อาซียะห์ ยุนุ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
353.  056050405050-4 นาย ไชยา วรรณจักร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
354.  056050403090-2 นาย ปฏิพัทธ์ นักบางบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
355.  056160403746-6 นาย ณัฐนนท์ ปิ่นทะศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
356.  056160403737-5 นาย กฤฎวริศ จันทร์เครือ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
357.  056050404002-6 นาย เกริกเกียรติ  พิมพ์ประชา สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
358.  056160402024-9 นาย อภิสิทธ์ิ วงค์จำปา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
359.  056260455052-4 นาย ชุติเทพ พลนิกร สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
360.  056050401011-0 นางสาว ณัฐดาพร ภูสุข สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
361.  056160401701-3 นาย ยศพนธ์ ธนัฐธันยดล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
362.  056160403728-4 นาย สุรนันท์ จันทร์แย้มสงฆ์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
363.  056160402028-0 นาย ธนวัฒน์ คงสมแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
364.  056050407020-5 นาย อิทธิพล จวงงู สาขาวิศวกรรมโยธา 
365.  056050403081-1 นาย วรรธนันท์ ไชยโย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
366.  056260455065-6 นาย อนุวัฒน์   วชิรภูษิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
367.  056050403099-3 นาย ทิวานนท์  ก่ิงก้าน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
368.  056160403747-4  นาย นวัต สุทธิวิลัย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
369.  056050407038-7 นางสาว วิภาวี บุญนาม สาขาวิศวกรรมโยธา 
370.  056160401722-9 นาย เกียรติยศ ทองเถื่อน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
371.  056050405093-4 นางสาว พัทมาภรณ์ ดาวเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
372.  056160401730-2 นาย วรพจน์ แจ่มจ ารัส สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
373.  056160401740-1 นาย กริช ราชธานี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
374.  056050451004-4 นางสาว ชลธิชา พรศักดา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
375.  056260455011-0 นาย พิสิษฐ์ ก้อนขาว สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
376.  056050401094-6 นาย นิภัทร์ อินทรารุณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
377.  056050405099-1 นาย ณัฐกร  ค าสาลิกา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
378.  056050402016-8 นางสาว ปรียา แสงเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
379.  056050406024-8 นางสาว ศศิธร บืดขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ 
380.  056050403071-2 นาย ธีระชัย เรืองเสรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
381.  056050451008-5 นางสาว อรปรียา วรศรัญยู สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
382.  056160402019-9 นาย ฉัตรชัย ทองสวัสดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
383.  056160403725-0 นาย ธีระศักดิ์ สุรินราช สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
384.  056160403701-1 นาย ภูพญา-อภิรักษ์มนตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 
385.  056050401048-2 นาย ถิรวัฒน์ รัชตะวรรณ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

 

 



รายช่ือลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 

กิจกรรมปจัฉิมนิเทศนักศึกษาปรญิญาตรี (ออนไลน)์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประจ าปกีารศึกษา 2563 

 
ล าดับ

ที่ 
รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล สาขาวิชา 

386.  056260455029-2 นาย มาวีย์ เพียรพิทักษกุล สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน 
387.  056050451021-8 นางสาว ชาลิสา  ธรรมใจบุญมา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและเครื่องประดับ 
388.  056050405074-4 นาย พีรพล ทุเรียน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
389.  056160404721-8 นาย เอกลักษณ์ ศรีชู สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
390.  056160404715-0 นาย อชิรญา สุวรรณราช สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 
391.  056050407514-7 นาย พิชญุตม์ คงสุวรรณ์ สาขาวิศวกรรมโยธา 
392.  056050403030-8 นางสาว สุธีกานต์ บ่อสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 
 


