
 



ค ำน ำ 

โครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕6๔ (ออนไลน์) ด าเนินการจัดโครงการขึ้น เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 256๔  
ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิการและ
กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 
กรกฎาคม 2564  

 



แบบ ง.6 

   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
   แบบเสนอขอโครงการงบรายจ่ายอ่ืน 

 
หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช     

                มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
2. ลักษณะโครงการ 
     การอบรม (การบรรยาย/การฝกึปฏิบัต)ิ  
     การประชุม/การสัมมนาทางวิชาการหรอื    
          เชิงปฏิบัติการ 
     การดูงาน การฝึกศึกษา 
     การจัดงาน การจัดนิทรรศการ  

 การวิเคราะห์ การทดสอบ การตรวจสอบ 
 การฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลย ี
 การใหบ้รกิารข้อมลู การเผยแพร่ความรูผ้่านสื่อต่าง ๆ 
 อื่น ๆ 

3. แหล่งงบประมาณ 
     งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................  
     งบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
     งบประมาณอื่นๆ...........โปรดระบุ.......................................................................... 

 

4. แผนงาน 
 4.1 แผนงานพ้ืนฐาน 
           ผลผลิต ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์  
           ผลผลิต ผลงานบริการวิชาการ  
           ผลผลิต ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
           ผลผลิต ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
    4.2 แผนงานบูรณาการ 
          ……………………............................................................................................. 

4.3 แผนงานยุทธศาสตร ์
          ……………………............................................................................................. 

 

5. ยุทธศาสตร์ชาติ   
 ข้อ 2  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (เลือกแผนแม่บทข้อ 23)  
 ข้อ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ (เลือกแผนแม่บทข้อ 11 หรือข้อ 12) 

6.  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ข้อ 11 ศักยภาพคนตลอดชีวิต       
 ข้อ 12 การพัฒนาการเรียนรู้ 
 ข้อ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
 



7. แผนการปฏิรูปประเทศ  
     1 ด้านการศึกษา  
     2 ด้านเศรษฐกิจ  
     3 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 

8. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิม่ประสทิธิภาพและประสิทธิผลของงานวิจัยและพฒันา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริการวิชาการและพัฒนาอาชีพอย่างมีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท านบุ ารงุศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีคุณภาพ 
 

9. ความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ 
    เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝ่รู้ สูง้าน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 

 
10. ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มจีิตสาธารณะและมีความ
รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 

กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร  

 
11. หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างจากการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ศึกษาและอาชีวศึกษา ค่อนข้างมาก ทั้งระบบการลงทะเบียน ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการต่าง ๆ ที่มีให้แก่นักศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รองรับการให้บริการแก่นักศึกษาใหม่  การที่มหาวิทยาลัยรับนักศึกษาใหม่เข้ามา
ศึกษาต่อมีจ านวนมาก ซึ่งพื้นฐานย่อมเกิดความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัย  สภาพครอบครัวและสังคม   ดังนั้น ฝ่าย
กิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการ
ปรับตัว เข้าใจในการปฏิบัติตนกับสังคมส่วนรวม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในคณะเพื่อลดการทะเลาะวิวาท 
สามารถปรับตัวเ ข้ากับสภาพการศึกษาได้อย่ าง ถูกต้อง เหมาะสมและเกิ ดทัศนคติที่ ต่อสถาน ศึกษา  
ให้นักศึกษามีวุฒิภาวะที่พร้อมและเป็นรากฐานส าคัญในการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเรียนและความเป็นอยู่ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป 

12. วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อนักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคย ได้รู้จักกันและละลายพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ทั้งในสาขาเดี่ยวกัน

และต่างสาขา เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สถานศึกษาใหม่ 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิการและ

กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 
 
 



13.  การบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างสาขาวิชา 
- บรูณาการกับคณะวิชา/หน่วยงาน ระบุ....................................................................................................... 
- บูรณาการกับสาขาวิชา ระบุ ...................................................................................................................... 
- องค์ความรู้ที่ต้องการบรูณาการข้ามศาสตร์ (ถ้ามี) ได้แก่ ........................................................................... 

14. กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 

คน 

 11.1 บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ไดแ้ก ่
     1. นักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 2564 
  

 11.2 บุคลากรร่วมโครงการ 
       - คณะกรรมการด าเนินโครงการ 
        

รวมท้ังสิ้น 

................ 
510 คน 
..………….. 
..………….. 
๓๐ คน 

 
 ๕๔๐ คน 

15. สถานท่ีจัดโครงการ 

      อบรมในรูปแบบออนไลน ์

16. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน 2564 

17. การด าเนินโครงการ  

 
กิจกรรม 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ไตรมาส 1  ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1. การวางแผนปฏิบัติงาน              

1.1 ตรวจสอบยอดนัก ศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมโครงการให้สอดคล้องกัน 

            

1.2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             

2. การด าเนินงาน              

2.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ             

2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ             

2.3 ประสานแจ้งนักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 

            

2.4 จัดท าเอกสารที่เกี่ยวข้องในการ
เบิกจ่าย 

            

2.5 ประสานวิทยากรและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            



2.6 ประสานงานพัสดุในการจัดซื้อ             

2.7 เบิกงบประมาณ             

2.8 น าส่ งหลักฐานการใช้จ่ายกับ
การเงินและพัสดุ 

            

3. การติดตามและการประเมินผล              

 3.1 น าส่งเล่มสรุปโครงการ             
 

18. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ  

แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ษ. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

            

(โปรดแนบแผนปฏิบัติราชการประจ าปีหน้าท่ีปรากฏชื่อโครงการด้วยเพ่ือประกอบการอนุมัติด าเนินโครงการ) 
 

19. รายละเอียดงบประมาณท่ีใช้ในการจัดโครงการ   

       ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 
     

20. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ (ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการ) 

 20.1 ผลลัพธ์บ้ันปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

นักศึกษาที่ที่เข้าใหม่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตามเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการ 

 20.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

20.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 

21. การประเมินผลโครงการ (ระบุผลการด าเนินโครงการ ตอบสนองดัชนีชี้วัดและค่าเป้าหมายข้อใด)  
21.1 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1.4.1 ร้อยละของความพึงพอใจผู้ใช้ บัณฑิตภายใน 1 ปี ตามกรอบ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และ มาตรฐานเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

 
 

21.2 สอดคล้องกับดัชนีชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
KPI 1 ร้อยละของจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามกลุ่มเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่า 80 % 
KPI 2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ ร้อยละ 90 
 



๒๑.๓ ผลผลิต:ผลงานการให้บริการวิชาการให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์         
การจัดสรรงบประมาณรายจา่ย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ...............ดังน้ี 

ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1. ผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 86 

2. ความพึงพอใจของผู้รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ 

ร้อยละ 85 

3. โครงการบริการวิชาการที่สง่เสรมิศักยภาพในการแข่งขันของประเทศใน
เวลา 1 ปี  

      สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 ปี  

      ไม่สามารถส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศในเวลา 1 
ป ี

 

ร้อยละ 

 

15 

 
ผลผลิต 

1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ ร้อยละ 90 

2. งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 95 

   ๒๑.๔ ผลผลิต:ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้ด าเนินการตามดัชนีชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... ดังน้ี 

 ดัชนีชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

หน่วยนับ จ านวน 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ 

1.  จ านวนโครงการ /  กิ จกรรมที่ มี การ เผยแพร่ด้ านท านุบ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

      มีการเผยแพร่ 

      ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 90 

3. จ านวนโครงการ / กิจกรรม ที่ มี การ เผยแพร่ด้ านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมภายในระยะเวลา 1 ปี 

     มีการเผยแพร่ 

     ไม่มีการเผยแพร่ 

 

ร้อยละ 

 

85 

 
ผลผลิต 

1. โครงการที่บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 90 

2. โครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 96 

หมายเหตุ โปรดส่งรายงานผลฉบับสมบูรณ์ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จ 

 

 



 

๒๒. ข้อมูลผู้ประสานงานโครงการ 
ช่ือ – สกุล นางบรุัสกร อยู่สุข    ต าแหน่ง อาจารย ์

เบอร์โทรศัพท์ทีท่ างาน ๐๒-๘๓๖-๓๐๐๐ ต่อ  ๔๑๘๔  โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๓๗๒-๑๙๑๑ 

E-mail address    burasakorn@hotmail.com 

 

 
 ลงช่ือ ............................................................ ผู้เสนอโครงการ 
             (ผศ.ดร.บรุัสกร อยูสุ่ข) 
              วันที่......................................... 
 
 ลงช่ือ ............................................................ หัวหน้าหน่วยงาน 
           (นายสุทธิพงษ์  จ ารูญรัตน์) 
         รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
             วันที่......................................... 

mailto:burasakorn@hotmail.com


ส่วนที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

1.1 หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยในระดับอุดมศึกษา มีความแตกต่างจากการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาศึกษาและอาชีวศึกษา ค่อนข้างมาก ทั้งระบบการลงทะเบียน ระเบียบข้อบังคับ สวัสดิการต่าง  ๆ  ที่มี

ให้แก่นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รองรับการให้บริการแก่นักศึกษาใหม่  การที่มหาวิทยาลัยรับ

นักศึกษาใหม่เข้ามาศึกษาต่อมีจ านวนมาก ซึ่งพื้นฐานย่อมเกิดความแตกต่างกันทั้งลักษณะนิสัย  สภาพครอบครัว

และสังคม ดังนั้น ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงเห็นสมควรให้มีก ารปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัว เข้าใจในการปฏิบัติตนกับสังคมส่วนรวม สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อเพื่อนในคณะเพื่อ

ลดการทะเลาะวิวาท สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและเกิดทัศนคติที่ต่อ

สถานศึกษา ให้นักศึกษามีวุฒิภาวะที่พร้อมและเป็นรากฐานส าคัญในการปรับตัวให้เหมาะสมกับการเรียนและ

ความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครต่อไป  

  

1.2 วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อนักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคย ได้รู้จักกันและละลายพฤติกรรมให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ ทั้งในสาขาเดี่ยว

กันและต่างสาขา เพื่อสร้างความสามัคคีให้เกิดข้ึนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพื่อนใหม่ สถานศึกษาใหม่ 
3. เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิการและ

กฎระเบียบ ข้อบังคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
 

1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
นักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่ 1 ประจ าปกีารศึกษา 2564  จ านวน 510 คน  
 

1.4 สถานท่ีด าเนินโครงการ 
อบรมในรูปแบบออนไลน์ 
 

1.5 ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 
 

1.6 งบประมาณ 
ด าเนินการโดยไม่ขอใช้งบประมาณ 
 



1.7 การประเมินผลโครงการ 
 ท าแบบประเมินโครงการ เมื่อสิ้นสุดโครงการ 
 
1.8 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1.8.1 ผลลัพธ์บ้ันปลายของโครงการ (Ultimate Outcome) 

นักศึกษาที่ที่เข้าใหม่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ตาม
เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  

1.8.2 ผลลัพธ์ (Outcome)  
นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
 
1.8.3 ผลผลิตของโครงการ (Output)  

นักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 

 



ส่วนที่ 2 
ผลการด าเนนิโครงการ 

ผลการด าเนินโครงการ 

การด าเนินโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช มงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาใหม่ ช้ันปีที่ 1 
ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 510 คน โดยมีคลิปวิดิโอแนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิดิโอแนะน าคณะ
ผู้บริหารและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายกิจการนักศึกษา และคลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายวิชาการ  
เป็นต้น   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปสเตอรป์ระชาสัมพันธ์โครงการ 

 

 

 

 



 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 1 

 

 

ลงทะเบียนผ่าน Google Form 2 



 

 

 

 

 

แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 

 

 ชื่อโครงการ  กิจกรรมปฐมนเิทศนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์   
        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔    

หน่วยงาน  คณะวิศวกรรมศาสตร ์

ผู้ประสานงานโครงการ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรุัสกร อยู่สุข     

เบอร์ติดต่อ  081-372-1911 
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แบบฟอร์มสรปุการด าเนนิงานโครงการงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 256๔ 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปรญิญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

ประจ าปกีารศึกษา 256๔   

2. หน่วยงานรับผิดชอบ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

3. ผลผลิต 
 ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร ์  ผลงานการให้บริการวิชาการ 
 ผูส้ าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 อื่นๆ ระบ.ุ.................................................................................................................. ................... 

4. การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
  อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 256๔  

 ด าเนินการตามระยะเวลาทีก่ าหนด 
 มีการปรับระยะเวลาการด าเนินการ 

 ขอบรรจเุพิ่มเข้าแผนปฏิบัตริาชการระหว่างปีงบประมาณ ……..….... 
 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ (ตามที่ได้เสนอของบประมาณ) 
1) เพื่อนักศึกษาได้เกิดความคุ้นเคย ได้รูจ้ักกันและละลายพฤติกรรมให้สามารถอยูร่่วมกันได้ ทั้งในสาขาเดี่ยว
กันและต่างสาขา เพื่อสร้างความสามัคคีใหเ้กิดข้ึนภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์  
2) เพื่อให้นกัศึกษาได้มีการปรบัตัวเข้ากับสังคมใหม่ เพือ่นใหม่ สถานศึกษาใหม่ 
3) เพื่อให้นกัศึกษาได้รับทราบข้อมูลในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน กิจกรรม สวัสดิการและ
กฎระเบียบ ข้อบงัคับของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

 
6. สอดคล้องตามแผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการจัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพมาตรฐานสากล 
เป้าประสงค์ที่ 1.4 บัณฑิตนักปฏิบัติ ใฝรู่้ สู้งาน เช่ียวชาญเทคโนโลยี มีคุณธรรม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.2 ส่งเสริมกิจกรรมพฒันานักศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรม มจีิตสาธารณะและมีความ

รับผิดชอบต่อหมู่คณะ และสังคม 
กลยุทธ์ที่ 1.4.1.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
กลยุทธ์ที่ 1.4.2.3 ส่งเสริมทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและการสื่อสาร 
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7. วันและสถานท่ีด าเนินการโครงการ 
โครงการก าหนด (วัน/เดือน/ปี) เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2564  สถานที่ ห้องประชุมเฟืองเหนือ ช้ัน 7 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการด าเนินการจริง (วัน/เดือน/ปี)  10-11 มิถุนายน 2564 สถานที่ จัดอบรมในรูปแบบออนไลน์     
กรณีด าเนินโครงการไม่ตรงตามก าหนด (ระบุเหตุผล) เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโร
น่า (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัส  

ไปสู่นักศึกษา 
 

8. งบประมาณโครงการ  
แหล่งเงิน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายจริง คงเหลือ 

1. งบรายจ่าย    - - - 
2. งบเงินรายได้  260,500 ไม่มีการเบิกจ่าย 260,500 
3. งบอื่นๆ (ระบุ)  - - - 

* อ้างอิงหนังสือ อว 0652.07/1221 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการด าเนินโครงการกิจกรรมปฐมนิเทศ
นักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจ าปีการศึกษา 
256๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม 256๔ จากเดิมงบประมาณที่ได้รับอนุมตัิ จ านวน 260,500 บาท ขออนุมัติ
ปรับการใช้งบประมาณ เป็นไม่ขอใช้งบประมาณในการด าเนินโครงการ เนื่องจากปรับรูปแบบการจัดโครงการ
ในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ยังไม่ดีข้ึน
เพื่อลดความเสี่ยงของการสัมผัสระหว่างบุคคล และเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 
ไปสู่นักศึกษา 

 

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

1. จัดอบรมให้ความรู้ โดยมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้ คลิปวิดิโอแนะน าคณะวิศวกรรมศาสตร์   
คลิปวิดิโอแนะน าคณะผู้บริหารและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายกิจการนักศึกษา และ
คลิปวิดิโอแนะน าฝ่ายวิชาการ เป็นต้น  

2. ด าเนินการลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการโดยใช้ Google Form ในการลงทะเบียน  
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จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
เป้าหมาย 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน (คน) คิดเป็น

ร้อยละ (คน) ชาย หญิง รวม 
1. ผู้บริหาร      
2. อาจารย ์      
3. บุคลากร      
4. นักศึกษา 510 508 103 611 100.00 
5. ศิษย์เก่า      
6. บุคคลภายนอก      
7. หน่วยงาน/องค์กร      
8. อื่นๆ (ระบุ) 

..................................... 
     

รวม 510 508 103 611 100.00 
หมายเหตุ  หากโครงการสามารถแยกเพศผู้เข้าร่วมได้ โปรดระบุ หากไม่สามารถระบุได้ให้ใส่จ านวนรวมของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
 
 
 

2) ปัญหา อปุสรรคในการจัดโครงการ 
การปฐมนิเทศในครั้งนี้เป็นการจัดในระบบออนไลน์ และผูเ้ข้าร่วมเป็นนักศึกษาใหม่ ซึง่คณะ ฯ ไม่เคย
ติดต่อกันมาก่อนท าให้มปีัญหาในการเชิญนักศึกษาใหมเ่ข้ารว่มกิจกรรม ซึ่งอาจมีความเสี่ยงของจ านวน
ผู้เข้าร่วมนอ้ย   
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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  80 % 100% 
   

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

1.    
2.    

3) ดัชนีช้ีวัดตามค่าเป้าหมายของยุทธศาสตร์จัดสรรงบประมาณ  
ดัชนีชี้วัด เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 

1.  ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 84.47 
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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  

กรณี โครงการตาม ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (โปรดระบุ) 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

















































ลําดับที่ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

1 นาย กฤษรักษ์ หนูน้ํา 056450401140-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
2 นาย ภูรินทร์ ว่องวัฒนกูล 056450401161-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
3 นาย ธนายุต  นิยะกิจ 056460401703-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
4 นาย ฟ้าฟื้น  เสียงเพราะ 056450401005-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
5 นาย ธนพัต ว่องธัญกิจ 056460401501-1  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
6 นาย กีรติส์  หมั่นแม้น 056460401736-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
7 นาย สุทธิพงศ์ จรัสศรี 056450401115-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
8 นาย ธนาวุฒิ คํานนท์ 056460401734-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
9 นาย วีรภัทรา เกิดพุ่ม 056460401706-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

10 นาย เสฏฐวุฒิ ชลารัตน์ 056450401172-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
11 นาย ศิริโรจน์ หมัดอาหลี 056450401154-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
12 นาย ยุทธการ เอื้อวงศ์เสถียร 056450401002-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
13 นาย สุธาสิน  ครอง บุญ ชู 056450401514-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
14 นาย พีรพล พรมมาศ 056450401108-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
15 นาย ปวริศร  อินถา 056450401133-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
16 นาย พลพิพัฒน์โพธิ์พันธ์ 056450401156-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
17 นาย สุดที่รัก พูนชัย 056450401119-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
18 นาย เอกชัย เลิศจันทรา 056450401157-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
19 นาย กฤษณ พนาดร 056450401506-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
20 นาย ภูกฤษณะ ชัยโรจน์ 056450401134-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
21 นาย กฤษณพงศ์ สมใจ 056450401004-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
22 นาย อติชาต กว๊ยประเสริฐ 056460401738-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
23 นาย อภิสิทธิ์ พ้นภัย 056450401117-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
24 นาย สุพศิน เอี่ยมอ้น 056460401718-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
25 นาย ปณิธาน ปุ้ยหลวง 056450401124-3  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
26 นาย จิรภัทร ดีสูงเนิน 056450401006-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
27 นาย วศิน รักเงิน 056450401173-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
28 นาย อภิชัย สมวรรณ 056450401148-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
29 นาย ศักดิธัช ดนัยนารีกุล 056450401015-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
30 นาย ธีรภัทร ศันติวิชยะ 056460401753-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
31 นาย วัชรากร น้อยผ่อง 056450401003-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
32 นาย สรายุทธ จิตรวิบูลย์ 056450401146-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
33 นาย อภิวัฒน์ ม้าสุวรรณ 056450401163-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
34 นาย ธนโชติ จันจัด 056450401144-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
35 นาย ธีรภัทรื สายภา 056450401112-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
36 นาย อติชาต ภิญโย 056450401143-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
37 นาย จีรวัฒน์ สุขล้อม 056460401754-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
38 นาย ธวัชชัย ภพูันนา 056460401723-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
39 นาย ธัญวัฒน ์ สุขเกษม 056460401720-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
40 นาย อนันต์ แสงปัญญา 056460401758-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)
ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564

ชื่อ-นามสกุล



ลําดับที่ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)
ระดับปริญญาตรี  ประจําปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564

ชื่อ-นามสกุล

41 นาย วรัญญู มรรควินทร์ 056450401127-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
42 นาย อดิเทพ ต่ออนันต์กุล 056460401761-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
43 นาย ธนพนธ ์ บุญเรือง 056460401735-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
44 นาย ภิญโญ บุญกอแก้ว 056450401160-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
45 นาย จักริน สิงห์เสนา 056460401710-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
46 นาย นันทกร สว่างวงศ์ 056460401721-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
47 นาย ภาราดร เเซ่ลิ้ม 056460401748-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
48 นาย ศรัณย์ รวยร่ืน 056460401708-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
49 นาย ณัฐวุฒิ  เถื่อนพรม 056460401711-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
50 นาย วัชรชัย รอดประดิษฐ์ 056460401725-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
51 นาย นนทณัฐ จันเสน 056450401511-1  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
52 นาย กนกชัย โสฬส 056450401049-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
53 นาย พันธชา พนาพิทักษ์กุล 056450401109-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
54 นาย ภูวดล รุ่งประชา 056450401055-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
55 นาย วศิน ปั้นวงศ์รอด 056460401741-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
56 นาย อาทิตย์ ฉิมนอก 056450401023-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
57 นาย สุรพงษ์ เกิดกลิ่ม 056450401509-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
58 นาย พุทธิพงศ์ ขันทองหล่อ 056450401008-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
59 นาย รวิชญ์ สินสืบเชื้อ 056460401704-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
60 นาย ธนพล จรุงนิวัฒน์สกุล 056460401731-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
61 นาย สวราชย์  ครูประเสริฐ 056460401712-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
62 นาย ณรงค์  รอบรัมย์ 056460401701-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
63 นาย นาสกร ช้างสาร 056450401063-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
64 นาย ศรัณยู คลังกลาง 056460401719-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
65 นาย นิพนธ์ กุลสันเทียะ 056460401728-0  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
66 นาย พิทยา ไชยฤทธิ์ 056460401707-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
67 นาย สรวิชญ์ พงศ์นรภัทร 056450401028-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
68 นาย ธนณัฏฐ์ นันทะรัน์ 056460401733-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
69 นาย ศุภัช ผันทอง 056450401139-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
70 นางสาว ณัฐนิชา ประสงค์จันทร์ 056450401060-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
71 นาย วัชรพล เชียจอหอ 056460401745-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
72 นาย นราธิราช ศรีสมศักดิ์ 056450401024-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
73 นางสาว สุจิรา ฉ่ําเกิด 056460401739-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
74 นาย วีรภัทร อารักษ์ 056450401168-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
75 นางสาว ปาลิตา วิเศียรศาสตร์ 056450401031-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
76 นาย เอกกวี พัดทอง 056450401011-2 สาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล
77 นาย เมธาวี  บัวทอง 056460401737-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
78 นาย ตรีโรจน์ มงคลพุทธรังสี 056460401743-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
79 นาย จักริน มิ่งขวัญ 056450401170-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
80 นาย เจษฎา ยืนรา 056460401145-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล



ลําดับที่ รหัสนักศึกษา สาขาวิชา

รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ออนไลน์)
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81 นาย รัตนชัย โพธิประสาท 056450401142-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
82 นาย กฤษฎา เผือกเดช 056450401118-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
83 นาย อมรเทพ ภู่ประเสริฐ 056460401503-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
84 นาย พ ีรด นย ์ ทิพย์ บํา รุง 056450401056-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
85 นาย ธนเทพ เม่นไพร 056450401129-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
86 นาย ณัฐวุฒิ เหล่ากูล 056460401506-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
87 นาย อนุชา ประหยัดทรัพย์ฎ 956450401128-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
88 นาย อานนท์ กันหา 056450401149-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
89 นาย นัฐพล สุดลึก 290810000171-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
90 นาย ปุณยศักดิ์ เกษมศักดากร 056450401062-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
91 นาย ณัฐวุฒิ  แสงเรืองรอบ 056460401749-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
92 นางสาว ชลธิชา บุญถูก 056450401053-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
93 นาย ศักดา โพธิ์ระย้า 056450401171-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
94 นาย นันทพร ป้อมดี 056450401153-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
95 นาย นาย จิรเมธ สําลี 056450401065-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
96 นาย ณัฐกิตติ์ อ่วมมา 056450401123-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
97 นาย วิศรุต คูณทวี 056450401113-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
98 นาย สถาพร ฤทธิ์สําอางค์ 056450401045-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
99 นาย ศิวกร แก้วปัดชา 056450401137-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

100 นาย ภีรวัฒน์ อัมบัส 056450401150-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
101 นาย พลธัช มิ่งแก้ว 056460401505-2  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
102 นาย สิทธิศักดิ์ ครุฑธามาศ 056450401048-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
103 นาย คณิศร เชียงภูงา 056450401167-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
104 นาย ชนะภัย สัมโย 056450401027-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
105 นาย อนาวิล ธรฤทธิ์ 056450401025-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
106 นาย เมธา เฉลิมปกิตตินันท์ 056450401152-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
107 นางสาว มัสฤณ บุญเนือง 056450401020-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
108 นาย ฒิติศักดิ์  ยอดนุ่ม 056460401742-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
109 นาย ณัฐชนน เทียมแสน 056450401037-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
110 นาย จตุพร อุดทะรัง 056450401010-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
111 นาย ภัทรภณ อภิชัยธนเชิดชู 056450401122-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
112 นาย ธนภัทร รัศมีนา 056460401732-2  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
113 นาย ชานน โรมวิลาศ 056450401132-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
114 นาย ตวันชัช บัวป้อม 056450401059-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
115 นาย ภูธเนศ แก้วกําพล 056450401401-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
116 นาย วัศพล แสนมูล 056450401516-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
117 นาย จักรมงคล  พรหมบุตร 056460401504-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
118 นาย ธนนทร ฦาชา 056460401744-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
119 นาย ธนวัฒน์ วันประจิต 056450401050-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
120 นาย พงศกร  ไทรหอมหวล 056450401111-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
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121 นาย ศุภวัฒน์ จวงจัตุรัส 056450401061-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
122 นาย กิตติพัทธิ์ นุชน้อย 056450401064-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
123 นางสาว สุดารัตน์ มาโยธา 056450401039-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
124 นาย เธียรชัย ปรางค์มณี 056450401110-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
125 นาย ชนิตชัย ทองศักดิ์ 056450401512-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
126 นาย ภูรินท์ จันทร์ภิบาล 056450402014-5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
127 นาย รัฐติพล ผาระนัด 056460402003-7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
128 นาย ไกรฤทธิ์ ขันสองคอน 056450402002-0 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
129 นาย ธนเกียรติ เชื้อมั่น 056460402006-0 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
130 นาย ดิลก ลบช้าง 056460402019-3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
131 นาย พรภพ  นิธากรณ์ 056460402011-0 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
132 นาย ธนารัตน์ ชวนนอก 056460402002-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
133 นาย ปภังกร  โชติชื่น 056460402013-6  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
134 นางสาว ศุภิสรา ตรีพันธ์ 056450402009-5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
135 นาย ธนากร คล้ายเข็ม 056460402005-2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
136 นาย อิงครัต เมณฑ์กูล 056460402021-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
137 นาย ธีรดนย์ สุ่มสม 056460402001-1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
138 นาย ชัยกฤต รมยะสมิต 056460402014-4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
139 นาย พรเทพ ไวเกษตรกรณ์ 056460402016-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
140 นาย กฤชนันต์  กงชัยภูมิ 056460402015-1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
141 นาย ศิรภัทร ใสแก้ว 056460402022-7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
142 นางสาว อรวีร์ โพธิ์เผือก 056450402025-1 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
143 นาย สุรเชษฐ์ เชื้อบุญมี 056460402010-2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
144 นาย ตะวัน พานทอง 056460402007-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
145 นาย ณัฐนันท์ พุกเฮ็ง 056460402008-6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
146 นาย สิรวิชญ์ เงินแท้ 056460402012-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
147 นาย อภิรชัย ชมชื่น 054650402023-6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
148 นาย จักรกฤษณ์ เเก้วกิจการณ์ 056450402020-2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
149 นางสาว ฐิตารีย์ ศิรินทร์รัตน 056450402024-4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
150 นาย นพเศรษฐ ผลจันทร์ 056450402007-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
151 นาย ชายจ่อวุ่น หลู่ 056450402003-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
152 นางสาว กฤษณา เศษสุวรรณ 056450402027-7 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
153 นางสาว ฐิติพร ปรุงแสง 056450402010-3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
154 นาย จรัส โตพึ่ง 056460402009-4 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
155 นาย อนุชิต ศรีดี 056450402022-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
156 นาย ศุภกฤต คลังเพ็ชร์ 056450402018-6 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
157 นาย ศิวกร สังข์ทอง 056450402052-5  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
158 นาย ณรงค์ศักดิ์ นิกะดานนท์ 056450402001-2 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
159 นาย กิตติพัฒน์ สะสมวงศ์ 056450402016-0  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
160 นาย กุลเชษฐ์  กันทา 056460403703-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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161 นาย นวพล รินคํา 056460403702-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
162 นาย ฉัตร์เฉลิม พรหมมา 056460403736-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
163 นางสาว วาสนา มามาก 056460403764-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
164 นางสาว สุมิลตรา สิงสาหัส 056460403714-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
165 นาย ชามิล สวรรค์ณภูมิ 056460403716-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
166 นาย ปิยะพงษ์ เผื่อนอาษา 056450403031-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
167 นาย ธนกร กลิ่นหอม 056460403758-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
168 นาย อรรคโกวิท คล้ายประเสริฐ 056450403065-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
169 นาย กฤตนัย ทองกําเนิด 056460403504-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
170 นางสาว เชษฐ์สุดา เณรจาที 056450403001-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
171 นาย รัชชานนท์ เสร็จกิจ 056460403742-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
172 นาย ศิวกร แซ่จึง 056460403756-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
173 นางสาว วัสณี จุลธีระ 056460403717-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
174 นาย เกษมสิทธิ์ ธรรมประดิษฐ์ 056460403710-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
175 นาย ธนวัฒน์ โกมลวิศิษฎ์ 056450403086-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
176 นาย มงคลชัย วงศ์ภักดี 056460403769-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
177 นาย มนตรี หมีมา 056460403705-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
178 นาย กิตติเดช เก่งรุ่งเรืองชัย 056450403501-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
179 นาย พัชรดนัย ศิริเวช 056450403029-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
180 นาย พิศลย์ ธีระวุฒิชัยกิจ 056450403082-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
181 นาย พงษ์ศักดิ์ วิจิตร 056450403085-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
182 นาย ชัยพร วงษ์วันดี 056460403774-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
183 นาย อภิสิทธิ์ ชวะนา 056450403515-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
184 นาย วุฒินันท์ สุขแสวง 056460403502-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
185 นาย พรนรินทร์ ฐานิตสรณ์ 056460403713-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
186 นาย วรวัฒน์ ศวิลัย 056450403010-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
187 นาย สุวภัทร กนกกาญจนะ 056460403749-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
188 นาย สัญชัย โรจน์รุ่ง 056450403026-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
189 นาย ภูเบศร์ เศวตามร์ 056450403020-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
190 นาย ธนบดี รุจิพงษ์วาที 056450403011-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
191 นาย ชญานนท์ วงษ์เสาร์ 056450403028-4  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
192 นาย ฐานันดร ทรวงแสวง 056460403760-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
193 นาย ณัฐสิทธิ์ จีเวิน 056450403055-7  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
194 นาย อินทัช ฉันทสัมพันธ์ 056450403005-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
195 นางสาว ศศิกา สนธิกัณฑ์ 056450403084-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
196 นาย กษิดิศ คงชุ่ม 056450403004-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
197 นาย ธนะชัย คําพรานลาน 056450403059-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
198 นาย กิตติธัช ทุมเชื้อ 056450403030-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
199 นาย ณัฐพล เพ็ชรไทย 056460403773-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
200 นาย อันวัร มัสอูดี 056450403025-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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201 นาย นายไกรภพ อาวุธพันธ์ 056450403039-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
202 นางสาว ณัฐศิญาภา คงดี 112990172380-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
203 นาย ตี๋ สลึก 056450403529-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
204 นางสาว วันวิสาข์  ศรี สุ วา นุวัฒน ์ 506450403061-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
205 นาย พลภัทร์ ผ่านอ้น 056450403027-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
206 นาย กรวิชญ์ ก๋องตาวงศ์ 056460403706-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
207 นาย เขมชาติ เขมาชีวะ 056450403069-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
208 นางสาว ปิยฉัตร แก้วแวว 056460403743-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
209 นาย วิวรรธน์ มีขวัญ 056450403067-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
210 นาย พัทธพล สุวรรณโชติ 056450403017-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
211 นาย อาจณรงค์ จีนเจือ 056460403704-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
212 นาย ชณนท์ เลี่ยมเงิน 056450403521-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
213 นาย กฤตณัฐ สกุณี 056460403765-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
214 นาย พงษ์นภา ชลวิสูตร 056450403083-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
215 นาย กะบีร กิ่งเล็ก 056460403753-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
216 นาย อัครเทพ มั่นคง 056450403053-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
217 นางสาว นภัสสร คุ้มสอาด 056450403089-6  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
218 นาย พิพัฒน์ -แก้วบัวดี 056450403520-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
219 นาย วีรภัทร ดาวเรือง 056450403078-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
220 นาย คุณาสิน สอนทรัพย์ 056450403077-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
221 นางสาว ชุติกาญจน์ ทิมประทุม 056450403023-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
222 นาย สุรเชษฐ์ สืบเชื้อ 056460403745-2  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
223 นางสาว วันวิสา มนัสวงษ์กาญจน์ 056460403516-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
224 นาย ณัฐวุฒิ ฤทธิสาร 056450403530-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
225 นางสาว ศศิธร ขอพระจันทร์ 056460403709-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
226 นาย ไพศาล เนตรภักดีตระกูล 056460403505-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
227 นางสาว พิมพ์พิชญ์ชา สง่าทองคํา 056460403514-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
228 นาย พงศธร ปฏินันทกุล 056450403038-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
229 นางสาว กชกร พรไชยโย 056450403040-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
230 นาย ปวเรศ ปัทมรุจเรศ 056460403724-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
231 นาย สมชัย มงคลพิทักษ์กุล 056460403508-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
232 นาย เกียรติศักดิ์ ศรีเมือง 056450403042-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
233 นาย ชิษณุชา สุวรัตน์ชัย 056460403510-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
234 นาย ธีรภัทร ถาโงกโม้ 056460403715-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
235 นาย ณัฐวุฒิ อินต๊ะสืบ 056460403719-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
236 นาย จิรวัฒน์   สามา 056450403064-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
237 นาย นรบดี ภูบรรทัด 056460403746-0  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
238 นาย กฤษดา จันทริศิลป์ 056460403780-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
239 นาย ธนภัทร คชสาร 056450403058-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
240 นาย ณัฐนริศ แจ่มน้อย 056460403752-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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241 นาย พีระณัฐ กล้าจุ้ย 056460403770-0  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
242 นาย บุญฤทธิ์ คํางาม 056460403775-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
243 นาย ธนาธิป ดวงมณี 056460403781-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
244 นาย ณัฐฐวัฒน์ ปานพรม 056460403734-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
245 นาย ธนัชวิชญ์ เกิดจงรักษ์ 056450403034-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
246 นาย ศิววงศ์ บูรณธน 056450403098-7  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
247 นางสาว ศศิธร เหมะธุลิน 056460403509-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
248 นางสาว ตรีเนตร เปี่ยมทองคํา 056450403054-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
249 นาย สิรวิชญ์ มะลิวัลย์ 056450403006-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
250 นาย ศรัณยู แสงปลั่ง 056460403718-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
251 นาย นวดล เพลินลาภ 056460403512-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
252 นาย ชนินทร์ มณีแสง 056450403044-1  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
253 นางสาว ฐิตาภรณ์ วะชุม 056460403723-9 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
254 นางสาว ลีลาวดี ศรีรัตน์ 056450403082-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
255 นางสาว รัตติยา สิงห์สอน 056450403057-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
256 นาย สถาปนิก เอี่ยมสอาด 056450403041-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
257 นาย กิตติภพ กินแก้ว 056450403052-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
258 นาย ปฏิพัทธ์ ขุนทอง 056450403037-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
259 นาย กฤธพล ธรรมวิรัตน์ 056450403090-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
260 นาย อาณัติพงษ์ ดวงสว่าง 056460403701-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
261 นางสาว นิราวัลย์ ผันพลี 056460403722-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
262 นาย ชัยวัฒน์ ถิ่นตะกั่วป่า 056460403744-5 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
263 นาย เดชษฺท นาคจุ้ย 056450403036-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
264 นาย ซุปยาน มาตชาย 056460403771-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
265 นาย ณภัทร เตียวเจริญ 056450403070-6  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
266 นางสาว นภัสสร  บุญแก่น 056450403081-3  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
267 นาย อุกฤษฎ์ รอดเปรม 056450403033-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
268 นาย กานต์ เอมะรุจิ 056450403517-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
269 นาย ศุภวิชญ์ เกิดวัฒนา 056450403087-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
270 นาย นิรัติศัย ช่างนํา 056460403757-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
271 นาย ชนสิษฎ์ เปลี่ยนจันทร์ 056450403014-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
272 นาย มาตุภูมิ มั่นทับ 056460403712-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
273 นาย พงศธร แก้วพ่วง 056460403708-0 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
274 นาย วีรศักดิ์ ปานานนท์ 056460403755-1  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
275 นางสาว ฐิติรัตน์ สุริ 056460403735-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
276 นาย ธนวัฒน์ สกุนตทะนิด 056460403726-2  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
277 นาย ภากร มฤคพันธุ์ 056460403725-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
278 นาย เมธี อังศุเมธ 056450404022-6 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
279 นาย เปรมณัช ลักษณสมพงษ์ 056450404011-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
280 นาย วชิรพงศ์ มีเงิน 964123000070-7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
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281 นาย บัณณธร ศรีเกษม 056450404026-7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
282 นาย ธีรวัฒน์  กอเซ็ม 056460404703-0 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
283 นาย ส่งศักดิ์ พวงมาลา 056450404021-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
284 นาย วศิน หมีคุ้ม 056450404053-1  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
285 นางสาว ปิยรัตน์ ชินทอง 056460404707-1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
286 นาย นิธินันท์ สมรัตนานุรักษ์ 056460404720-4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
287 นาย นนฏภัทร์ ผิวอ่อน 056460404710-5 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
288 นาย พงศ์สิริ ทรงรูป 056460404704-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
289 นางสาว ขนิษฐา บุญโสม 056460404716-2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
290 นาย สหรัฐ บัวสุวรรณ์ 056460404708-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
291 นาย ชลิต คุ้มพวก 056460404721-2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
292 นาย นําชัย พงษ์พิลาสาร 056460404718-8   สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
293 นาย ชินภัค เจริญขันธ์ 056460404715-4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
294 นาย เชาวลิต กรีโภค 056460404701-4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
295 นาย บัลลังก์ เดชะ 056460404724-6 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
296 นาย พุทธิพงษ์ ตระกูลแพทย์ 056460404702-2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
297 นาย ภูริฉัตร วัลไพจิตร 056450404007-7 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
298 นาย พงศ์พันธุ์  ผิวเผือก 056450404028-3 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
299 นาย ภราดร แลจะบก 056450404029-1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
300 นาย ตะวัน ทั้งสายเปี้ย 056450404001-0 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
301 นาย ธนาธร สืบสายลา 056450404006-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
302 นาย ชุวนนท์ ศักดิ์ดีชุมพล 056460404723-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
303 นาย ศุภณัฐ บุญยัง 056450404051-5 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
304 นาย ภุชงค์ จรรยาดี 056460404726-1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
305 นาย พีรพล สุขสําราญ 056460404722-0 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
306 นาย ภาวัต จาตุรงค์โชค 056450404017-6 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
307 นาย ปรัชญ์ วรเตชะ 056460404717-0 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
308 นาย เดชาวุธ อิ่มขาว 056460404705-5  สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
309 นาย ทินภัทร ยิ้มละมัย 056450404024-2 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
310 นาย ศรัณยพงษ์ ศรีสุวรรณ์ 056450404023-4 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
311 นาย นรวิชญ์ กิจนิยม 056450404035-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
312 นาย ธนัท ชัยกิจ 056450405071-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
313 นาย กฤตพัฒน์ สะสาร 056450405061-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
314 นางสาว กาญจนา หาญสว่าง 056450405096-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
315 นาย อภิสิทธิ์ แหวนหล่อ 056450405065-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
316 นาย ฐากร คําสิงห์นอก 056450405092-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
317 นาย ชาญณรงค์ ธนาวงษ์รัตน์ 056450405034-0 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
318 นาย อนุพงษ์ นวลจันทร์ 056450405004-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
319 นางสาว แพรวพลอย ทองจันทร์ 056450405006-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
320 นาย พิพัฒน์ ประจักษ์วงศ์ 056450405043-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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321 นาย ณัฐภาคย์ พงษาโคตร 056450405007-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
322 นาย ภูวพล หิรัญปัญจราชัย 056450405044-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
323 นางสาว อมลธีรา ชัยรักษ์วงศา 056450405036-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
324 นางสาว วริญญา โยธาวุฒิ 056450405016-7  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
325 นาย เอกสกุล วงษ์คําสิงห์ 056450405018-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
326 นาย นรินทร์ แจ่มยิ่ง 056450405005-0 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
327 นางสาว ชญานิษฐ์ ดวงประชา 056450405023-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
328 นาย สหรัถ เต็มกลิ่น 056450405020-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
329 นาย พลศิษฐ์ อินศรีชื่น 056450405093-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
330 นาย อนวัช ฮานาฟี 056450405091-0 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
331 นาย ณัฐพล สกุลเจริญพร 056450405022-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
332 นาย มารุต พันธ์พิทักษ์ 056450405002-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
333 นาย ทรงภพ เหมทานนท์ 056450405013-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
334 นาย ธีรโชติ มานพพันธ์ 056450405011-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
335 นางสาว อัจฉรา ชูจันทร์ 056450405025-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
336 นาย นัทธพงศ์ บุญญาวิเชียร 056450405030-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
337 นาย ภูริญาณ ธีระมิตร 056450405039-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
338 นาย รชต ทํานอง 056450405014-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
339 นางสาว จันทกานต์ สําราญพานิช 056450405040-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
340 นาย คณธัช แสงนคร 056450405090-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
341 นาย ธีเดช  พวงมาลา 056450405024-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
342 นาย กิตติ โชค  ม่วง สี ตอง 056450405001-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
343 นาย ศิริโชค แสงเงิน 056450405010-0 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
344 นาย อภิชาติ ทศวัฒน์ 056450405087-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
345 นางสาว บุษกร เต็มหัตถ์ 056450405080-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
346 นาย ศักรินทร์ กองคํา 056450405060-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
347 นาย คมกริช อินทะแสง 056450405054-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
348 นาย พรพิษณุ ผุดโรย 056450405066-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
349 นาย ดนุพร สถาพรพิพัฒน์กุล 056450405095-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
350 นาย กิตติธัช ธํารงธันยาวาท 056450405055-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
351 นาย กิตติคุณ สุขสภา 056450405074-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
352 นาย วรวิทย์ วิทยา 056450405062-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
353 นางสาว วรรณษา หงยามณี 056450405076-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
354 นาย ปิติพันธ์ เข็มภู่เกิด 056450405017-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
355 นางสาว อดิศา พลเยี่ยม 056450405031-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
356 นาย รัฐพงศ์ สาระ 056450405064-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
357 นาย ภูชิต โพธิ์รัง 056450405107-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
358 นาย พัชรดนัย สุขสอาด 056450405015-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
359 นางสาว สตรีรัตน์  สกุลเต็ม 056450405085-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
360 นาย ธนกร หนองโสดา 056450405077-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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361 นาย ทรงยศ แดงจั่นเจริญ 056450405047-2  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
362 นาย ธีรชัย นิยมทอง 056450405042-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
363 นางสาว กัญญารัตน์ พูลสาริกิจ 056450405059-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
364 นาย ชัชนันท์ แสงทอง 056450405063-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
365 นาย บุริศร์ นอสีดา 056450405082-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
366 นาย อรรถพล เทียมปรุใหญ่ 056450405058-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
367 นางสาว ธารารัตน์  ทอนไธสง 056450405088-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
368 นาย วุฒิภัทร  สาระไชย 056450405078-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
369 นาย สุรพัศ มลิวัลย์ 056450405035-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
370 นาย ศุภฤกษ์ วัฏฎวินชย์กุล 056450405072-0 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
371 นาย นราธรณ์ อาภาผล 056450405069-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
372 นาย ณัฐพล  ก่อแก้ว 056450405053-0  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
373 นาย ชยุตพล ขวัญชื่นใจ 056450405109-0  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
374 นาย กันตินันท์ คุ้มรักษ์ 056450405075-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
375 นาย พีรติ สีเชียงพิมพ์ 056450405051-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
376 นางสาว ธนพร สันประเสริฐ 056450405008-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
377 นาย ภูสิทธิ บุญวงศ์ 056450405009-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
378 นาย กมลวัทน์ อุ่นยศ 056450405084-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
379 นางสาว วัชรีพร วงค์นรเศรษฐ์ 056450405081-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
380 นาย กิจพัฒน์ บรรจาย 056450405027-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
381 นาย ชนชนันต์ โคชะดา 056450405052-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
382 นาย รวิสุต อิ่มจิตต์ 056450405003-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
383 นาย วิวัฒน์ ยศขํา 056450405056-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
384 นาย สราวุธ  แก้วชัย 056450405026-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
385 นางสาว พัชริญา อุดมสุข 056450405046-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
386 นาย ปรินทร ไยไหม 056450405057-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
387 นางสาว พรพิมล จันทร์แดง 056450405089-4  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
388 นาย ณัฐภัทร ประสมผล 056450405094-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
389 นางสาว ญาดา ขุนเณร 056450406016-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
390 นาย สรยุทธ เนียมประเสริฐ 056450406015-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
391 นางสาว พิริยา จันทราษา 056450406035-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
392 นาย ทินกร สุทธิดาจันทร์ 056450406004-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
393 นาย จิรวัฒน์ ทองจันทร์ 056450406034-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
394 นางสาว ปิยภรณ์ พืชพรรณ์ 056450406012-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
395 นาย วชิรวิทย์ จ้อยล่วง 056450406022-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
396 นางสาว อารยา นาสมใจ 056450406007-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
397 นาย เมธาสิทธิ์  พันธุ์ มาก 056450406023-2 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
398 นาย ธนาพร บินดิโตวา 056450406019-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
399 นาย คุณานนต์ เพชรทราย 056450406026-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
400 นาย ปรเมศ เรืองศิลปอํานวย 056450406027-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
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401 นาย ชินพล ยอดพินิจ 056450406020-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
402 นาย เศรษฐี แสงเงิน 056450406028-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
403 นาย นคเรศ ยวงบุญเยี่ยม 056450406029-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
404 นาย ชานนท์ สมหวัง 056450406036-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
405 นาย สิทธิชัย สารารัตน์ 056450406011-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
406 นางสาว อดิศา  บุญพันธ์ 056450407102-3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
407 นาย ธนกฤต ชัยฤกษ์ 056450407105-6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
408 นาย ภูมิชาย พรหมศิริ 056450407005-8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
409 นาย เปรม สมเปิง 056450407015-7 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
410 นาย ณัฐวัฒน์ สุตันติราษฎร์ 056450407057-9 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
411 นาย แอนทวัน เถามุ้ย 056450407030-6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
412 นาย พีรพัฒน์ ตอนสุข 056450407025-6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
413 นาย ศิรศักดิ์ จูจันทร์ 056450407053-8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
414 นาย ปรมิณ แตงเพ็ชร 056450407033-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
415 นาย เดชาธร อักษรพาลี 056450407006-6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
416 นาย อภิสิทธิ์ แตบไธสง 056450407037-1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
417 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ชัยพารา 056450407032-2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
418 นาย พงศธร ห้างวงค์ 056450407021-5  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
419 นาย สุรชัย  อาจ ทว ีก ูล 056450407022-3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
420 นาย นพรัตน์ กล่ํากลิ่น 056450407117-1  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
421 นางสาว กมลพร อัศวสุวรรณ์ 056450407027-2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
422 นาย ธิติพัชร สุวรรณรัตน์ 056450407106-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
423 นาย เก่ง ทางเณร 056450407044-7 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
424 นาย พีรพัฒน์ มณีนารถ 056450407049-6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
425 นางสาว อรณิชา ไกรนรา 056450407019-9 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
426 นางสาว นภัสสร เรียงสาทร 056450407046-2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
427 นาย รัฐธรรมนูญ  ภูษิต ยืนยง 056450407011-6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
428 นาย ณัฐกฤต ฤทธิ์ประดิษฐ์ 056450407041-3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
429 นาย ภูมิพัฒน์ นีละมณี 056450407418-1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
430 นางสาว ทิพานัน บุรีหลง 056450407042-1  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
431 นางสาว โสรญา สาดชัยภูมิ 056450407052-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
432 นาย ธัชพล บุตยะรัตน์ 056450407101-5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
433 นาย กนิษฐภาดา ทองผุด 056450407056-1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
434 นาย วันชัย ชื่นบาน 056450407104-9 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
435 นางสาว กฤตินี ชํานาญ 056450407068-6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
436 นางสาว วาสนา  โชติชาลกิจ 056450407020-7 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
437 นาย ณัฐชนน โพธิ์น้อย 056450407040-5  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
438 นาย อดุลย์วิทย์  ถิตย์ชัย 056450407111-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
439 นาย อธิคม เยาว์ด้วง 056450407065-2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
440 นางสาว นัตยามีญา อาสาเจ้า 056450407070-2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
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441 นาย คามิน วงษ์เอี่ยม 056450407031-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
442 นางสาว อาทิตยา จินาวัน 056450407017-3  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
443 นาย ณัฐวุฒิ จิตละเอียด 056450407026-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
444 นาย จิรพนธ์ สําโรง 056450457028-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
445 นางสาว เบญญาภา เชาว์ดี 056450407069-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
446 นางสาว สุจิตตรา หร่ังกรุ่น 056450407009-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
447 นาย สิทธิภาคย์ เอี่ยมสอาด 056450407012-4  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
448 นาย เดชภณ เก้าซ้วน 056450407061-1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
449 นาย กิตติโชค เอี่ยมสําอางค์ 056450407014-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
450 นางสาว บุญญาดา บุณยสิทธิ์พิชัย 056450407038-9 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
451 นาย จิรวัฒน์ ข่อยแก้ว 056450407058-7  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
452 นาย กันต์กรณ์ แต้มทอง 056450407047-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
453 นาย อนุพงศ์ แสนอามาตย์ 056450407013-2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
454 นาย ฟิตรี รบาบานา 056450407062-9 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
455 นาย ภราดร ลาภก่อ 056450407004-1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
456 นาย ไชยวุฒ เที่ยงธรรม 056450407034-8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
457 นางสาว อาริสสรา มาทิพย์ 056450407071-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
458 นางสาว รักษ์สุดา เนตรวงค์ 056450407029-8  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
459 นางสาว คุณาพร  รักชนะ 056450407103-1 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
460 นาย ปิติพล แก้วลิ้นไม้ 056450407064-5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
461 นาย ยุทธนา ล้ําพราย 056450409005-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
462 นาย จักรพงศ์ บุญเมือง 056450409015-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
463 นาย จิรสิน นามพันธ์ 056450409027-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
464 นาย ธนพัฒน์ จั่นชาวนา 056450409035-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
465 นาย ทศพล ชูสร้อย 056450409011-4  สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
466 นาย ธนดล พลคํามาก 056450409017-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
467 นาย เมธัส  มากล้น 056450409025-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
468 นางสาว กิตติ สินธุชัย 056450409001-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
469 นางสาว ศรัญญา บุญลือ 056450409013-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
470 นาย วรัญชิต ศรัทธาธรรม 056450409030-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
471 นาย อัครพล คําปุย 056450409004-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
472 นางสาว นรินทิพย์  สุวรรณหงษ์ 056450409009-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
473 นาย ธีรดา ตุ้มอยู่ 056450409023-9 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
474 นางสาว ภัทรศยา เอี่ยมสะอาด 056450409019-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
475 นาย จักรกฤษ สมฤทธิ์ 056450409003-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
476 นาย เจษฎากร ตีบอ่อน 056450409002-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
477 นาย ธนวัฒน์ สุวรรณชาโต 056450451003-8 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
478 นางสาว สุณัฐชา กาญจนสุขสกุล 056450451005-3 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
479 นาย ชินภัทร ธรรมใจบุญมา 056450451006-1 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
480 นาย สิทธิศักดิ์ ฮาบพนม 056450451007-9 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
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481 นางสาว ศิรินทร์ญา บุญสิทธิ์ 056450451004-6 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
482 นาย ยศยง แก้ว ทิพย์ 056460455080 -1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
483 นางสาว ณัฐวรรณ สุขปิติ 056460455045-4  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
484 นาย กานต์ มีกลิ่นหอม 056460455035-5 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
485 นาย พงศธร ห้วยหงษ์ทอง 056460455009-0 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
486 นาย ภาสวีร์ กองศิลป์ 056460455064-5 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
487 นาย ธนพล นรากล่ํา 056460455010-8 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
488 นางสาว ธนภร เทพวงศ์ษา 056460455071-0 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
489 นางสาว สริตา ศรีวรธนาพร 056460455069-4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
490 นาย ชัชชน กังวานรัตนา 056460455037-1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
491 นางสาว ปาริฉัตร รัตนเพียร 056460455048-8 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
492 นาย สุขเชษฐ  อ่ําช้าง 056460455076-9 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
493 นาย สุรเชษฐ รักชุม 056460455078-5  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
494 นาย วุฒิพงษ์ เจนจบ 056460455036-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
495 นาย ศุภกร ปลดปลิด 056460455023-1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
496 นาย อภิเษก แสนสนิท 056460455068-6 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
497 นาย วงศ์วัฒน์ คําสร้อย 056460455041-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
498 นาย ศุภกร วิรุฬห์ตั้งตระกูล 056460455049-6  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
499 นาย พงษ์เทพ อินทร์จันทร์ 056460455004-1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
500 นาย แดน เกิดสวัสดิ์ 056460455047-0 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
501 นาย ฉัตรมงคล หงษ์อาภาสัตย์ 056460455059-5 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
502 นาย ฮิกมัต ปริยวาทิต 056460455003-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
503 นาย จิตรกร อันทะสาร 056460455052-0 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
504 นางสาว สุพิชญา  สังฆวรรณ์ 056460455024-9 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
505 นาย สิรดนัย ฮู 056460455028-0 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
506 นาย ณัฐดนัย ก๋งเอม 056460455001-7 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
507 นาย นาย วิศวะ ตีบจันทร์ 056460455056-1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
508 นาย นนทวัฒน์ เลิศชนะชัย 056460455019-9 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
509 นาย ภูนา อนิสงค์ 056460455017-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
510 นาย สิรวิชญ์ ชาวเมืองกรุง 056460455011-6 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
511 นางสาว จารุวรรณ ผโลประการ 056460455021-5 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
512 นาย ธนกร ศิละโคตร 056460455020-7  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
513 นาย ฤทธิชัย แดนประกรณ์ 056460455057-9 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
514 นาย พงษ์เทพ อินทร์จันทร์ 056460455004-1 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
515 นาย ชลสิทธิ์ ปานชื่น 056460455083-5 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
516 นาย ฮิกมัต ปริยวาทิต 056460455003-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
517 นางสาว เสาวนีย์ ดอเลาะ 056460455082-7 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
518 นาย ธนบัตร สมต้น 056450405104-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
519 นาย รชฏ ชิณวงค์ 056450409033-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
520 นาย หฤษฎ์ ปฏิญญาเลิศ 056450409028-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
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521 นาย วุฒิพงษ์ เจนจบ 056460455036-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
522 นาย นวรินทร์ กุลบุตร 056450403047-4 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
523 นาย วัฒนา สีสา 056450407109-8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
524 นาย ธีรยุทธ สีสด 056450409024-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองมือและแม่พิมพ์
525 นางสาว วิจิตรา เฉลิมศิริ 056450402029-3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
526 นาย มูซ๊อฟฟัร แวดาโอะ 056450407132-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
527 นาย ธีรภัทร พละมี 056450401176-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
528 นาย บุญญฤทธิ์ เผือกโสภา 056460455016-5 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
529 นาย รัชชานนท์ วงค์เย็น 056450405100-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
530 นาย สหรัฐ เรือนตา 056450403094-6 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
531 นาย มนัสวี สายทอง 056450405123-1 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
532 นาย วรัญชัย ทรงฉลาด 056450405116-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
533 นางสาว ภัทรสุดา จิตตะวงษ์ 056450403093-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
534 นาย พลวัฒน์ สาน้อย 056450405133-0 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
535 นาย สิทธิโชค เพลียแก่นแก้ว 056450405120-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
536 นาย ชนิตพล จักรโสภา 056450401052-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
537 นาย สุวิชา เพ็ชรนิล 056450407110-6 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
538 นาย ธัชเมธ พุ่มพวง 056450405073-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
539 นางสาว รวีวรรณ ประสานสิทธิ์ 056450402060-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
540 นางสาว นันทนา หวัดเพ็ชร์ 056460455084-3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
541 นาย เมธัส เทียมยศ 056450405097-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
542 นาย ณัฐวุฒิ กุลเผือก 056450405083-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
543 นาย ปัณณวัช เตชะวีรกาญจน์กุล 056450402026-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
544 นางสาว ซุลฟาร์ เจ๊ะแม 056450405112-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
545 นาย จารุพงศ์ หัสดี 056450405049-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
546 นาย ธนกฤต แซ่กิม 056450405045-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
547 นาย ชินโต ป่าตุ้ม 056450405111-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
548 นาย รพีภัทร ยาใจ 056450405099-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
549 นาย พัสกร เกิดนาค 056460402024-3 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
550 นาย ธนพนธ์ เวียงธรรม 056450407115-5 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
551 นาย ธนายุต 056460401703-3 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
552 นางสาว รพีพร ปรางทอง 056450405098-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
553 นางสาว รัตติยา สิงห์สอน 056450403057-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
554 นาย ภาณุพร สุขกุล 056450405122-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
555 นาย ธนกฤต ไสยยา 056450407003-3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
556 นาย คณิน ยกเซ็น 056450407108-0 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
557 นาย ปุณยวัจน์ วรรณกุล 056450402012-9 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
558 นาย วรพล จัทมา 056460455088-4 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
559 นาย อภิศักดิ์ อรัญมาลา 056450405103-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
560 นาย พงศธร บุญเจริญกิจกุล 056450403074-8  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
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561 นางสาว บุณยนุช ใคร่ครวญ 056450405132-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
562 นาย ธัญวัฒน์  สุขเกษม 056460401720-7 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
563 นาย กิตติกรณ์ ภูเลาสิงห์ 056450405108-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
564 นาย อัคพนธ์ วรรณสุคนธ์ 056450401114-4 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
565 นางสาว พัชยาภรณ์ รัชดาภิวัฒน์ 056450404044-0 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
566 นาย มงคล 056450405115-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
567 นางสาว วราพร มาศรี 056450405131-4 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
568 นาย จิรเมธ เทศชัยภูมิ 056450407126-2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
569 นาย สุทัศน์ จําปาบัว 056450405127-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
570 นาย ธนพัฒน์ สุขีสานต์ 056450404503-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
571 นาย ตนุภัทร ด่านพิริยะเจริญพร 056450405050-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
572 นาย สุพศิน เอี่ยมอ้น 056460401718-1 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
573 นางสาว พลอยชมพู อยู่คํา 056450403534-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
574 นาย ภูมรินทร์ เหมกุล 056450403100-1 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
575 นาย อัศวิน ประภารัตน์ 056450405134-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
576 นาย ธนพัฒน์ เพ็ชรโป๊ะ 056450405105-8 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
577 นาย ธีรณัฐ ย่าสัน 056450405067-0 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
578 นาย จีรวัฒน์ สุขล้อม 056460401754-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
579 นาย นิติพนธ์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง 056450406038-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
580 นางสาว นุติญา ราชเมืองขวาง 056450407125-4 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
581 นาย ศาสตรพล วีรพัฒนาสุวรรณ 056450405117-3 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
582 นาย ยศวริศ เพชรรัตน์ 056450405130-6 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
583 นาย รัฐกฤต คุยนาเพียง 056450404040-8 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
584 นาย ณภัทร กัวหา 056450401069-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
585 นาย ณัฐพงศ์ จันทวาส 056450402028-5 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
586 นาย ยุทธนา  ศรีเล็ก 056360403512-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
587 นางสาว นันทิพร มะยุรา 056450407133-8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
588 นางสาว ธาราทิพย์ อ่อนชื่น 056450407116-3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
589 นาย ชยุนันท์ สิริโปราณานนท์ 056450407112-2 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
590 นาย ภาคิไนย สวนอ้วน 056450407118-9 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
591 นาย มงคล ศิริวงศ์ 056460455027-2 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
592 นาย ณัฐกฤต ฤทธิ์ประดิษฐ์ 056450407041-3 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
593 นาย จักรกฤษณ์ สิงห์เสนา 056450403088-8 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
594 นางสาว ณัฐพร เพชรดํา 056460455085-0 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
595 นาย ณภัทร ป้อมลิขิตกุล 056450405113-2 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
596 นาย ธนากร  เชย ชู ศรี 056460401702-5 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
597 นาย พิริยวิญญู  รัชพลปรรณภัค 056450401026-0 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
598 นาย พงศธร ปิ่นประดับ 056450407128-8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
599 นาย อัฐพร เดชมูล 056450401517-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
600 นาย ศรุติ มากงูเหลือม 056450405101-7 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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601 นาย ชนวีร์ ประเสริฐผล 056450406040-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
602 นาย ภาราดร  แซ่ลิ้ม 056460401748-8 สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล
603 นางสาว วรารัตน์ ศรีคงคา 056460455081-9 สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
604 นาย ภูวดล อุ่นนันกาศ 056450403533-3 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
605 นาย วรากร  หลวงพิทักษ์ 056360403503-7 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
606 นางสาว ลัดดาวัลย์ วงศ์ปิ่นเพ็ชร 056450405121-5 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
607 นาย สุกรี สะเล็มดอ 056450405199-9 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
608 นาย ประกาศิต คําเคลือ 056450403091-2 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
609 นางสาว ชนิกานต์ เกตุสิทธิ์ 056450406002-6 สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และระบบการผลิตอัตโนมัติ
610 นาย อธิป พยุงกิจ 056450407063-7 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
611 นาย ฐิติวุฒน์  พลับน้อย 056450407114-8 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา


