
ล าดบั น าหน้า ชื่อ สกุล ภาควิชา หมายเหตุ
1 นาย ภาคภูมิ จุลเสวก วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
2 นาย เอกภพ ชินบูรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
3 นาย ฐนิสพงษ์ ตรงกับใจ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
4 นาย วัชรัตน์ ชิมชม วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
5 นาย อรชุน สุรินจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
6 นาย เจษฎากร เวียงบาล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
7 นางสาว เขมิกา แก้วพิกุล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
8 นาย ดลภัทร์ สันธนะกุล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
9 นาย อนุสรณ์ ปุน่ยิ้ม วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
10 นาย ต่อพงษ์ คงอยู่ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
11 นาย ปาฏิหาริย์ ศักด์ิสุภาวัฒนกุล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
12 นาย ธิติวุฒิ จิ่มอาษา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
13 นาย พฤทธิ ์ เทพริน วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
14 นาย ประดิษฐ์ ยามสุข วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ สละสิทธิ์
15 นาย เนติ สีตะพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
16 นางสาว นิตยา สีหาสุทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
17 นางสาว ฉัตรพร เฉลิมกาย วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
18 นาย ณัฐพงศ์  วงศ์พศุตม์ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
19 นาย ชุมพล แฮนเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
20 นาย นปกร ค ากอง วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
21 นางสาว สุกัญญา ปันทะยม วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
22 นาย จิรเดช  เอี่ยมสอาด วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
23 นาย พงศภัค หันสามารถ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
24 นาย อภิวัฒน์ มีม้วน วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
25 นางสาว พิมพ์วิภา เสนาะเสียง วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
26 นาย อับดุลเราะมัน โกะสาโยะ วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
27 นาย ประภาวิษณ์ ชื่นตา วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
28 นาย สิทธิภัทร สุจิตรกุล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
29 นางสาว อัจฉรา วิบูลย์กุล วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
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1 นาย จักรพงษ์ จูมศรีสิงห์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
2 นาย สันติชัย พฤกษ์เกษม วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
3 นาย ณัฐวัฒน์ ทองทา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
4 นาย จตุรยุทธ ณรงค์หนู วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
5 นาย เมธา กิตติภูติกุล วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
6 นาย นิธิกานต์ ศรีชาลี วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
7 นาย ปริญญา สาธุสิทธิ์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
8 นาย วิลาศ ภูปองนา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
9 นาย กฤตภาส ค้วนสมบุญ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม สละสิทธิ์
10 นาย ชลน่าน ไชยศิลป์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
11 นาย เลิศศักด์ิ ลับโกษา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
12 นาย กอบกล้า  บุญถิรพัฒน์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
13 นาย พชรพล สุตยสรณาคม วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
14 นางสาว ธัญรดา ธนากูลไพบูลย์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
15 นางสาว สุริสา กิตติวุฒิภัทร วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
16 นาย วิศิษฐ์ ทิวางษ์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
17 นางสาว ฐิตาพร ฤทธิป์ระเสริฐ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
18 นางสาว ปริญญาพร ราชคม วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
19 นางสาว นิชภัทร ค าศรี วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
20 นาย กัมปนาท กัญยะมาสา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
21 นาย ณัฐพงศ์ ศรียะ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
22 นาย อนิรุตต์ิ นันทจันทร์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
23 นาย กฤติน ขันละ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
24 นาย พิชญ์พงศ์ ล่ามสมบัติ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
25 นางสาว ณัฐชา  ตู้บุดดา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
26 นาย ทาบตะวัน ลุนระวงษ์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
27 นาย เทพพิทักษ์ เอกชัยพร วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
28 นาย ปรินทร นงนาคพะเนา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
29 นาย อาทิตย์ สิงขรอาจ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
30 นาย ปัญญารัตน์ วิชาเกวียน วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
31 นาย สมบูรณ์ ตะโสรัตน์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
32 นาย ณัชภสกฤต ซ่ือก าเนิด วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
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33 นาย อภินันท์  นรสาร วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
34 นาย ยศธรณ์ พามะณี วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
35 นาย ธีรวัต วงศ์เทีย่ง วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
36 นาย ธวัชชัย  ปานดี วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
37 นาย ณัฐพล  ประมาณพล วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
38 นาย ศุภกฤษฏิ ์ แห้วหาญ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
39 นาย อภิสิทธิ ์ ชาติกุล วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
40 นาย อนพัช  มาลาตี วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
41 นาย เดชบดินทร์  เฟือ่งนาค วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
42 นาย ธีระภัทร  วงศ์จันทรา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
43 นาย ปฏิพัทธ์  ม่าหมูด วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
44 นาย พงศธร อุ่นสา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
45 นางสาว ทักษพร พงษ์จ าปา วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
46 นาย อิทธิพัฒน์ พิลากรณ์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
47 นาย นลธวัฒน์ เศษมาก วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
48 นาย ทศพร สายชมภู วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
49 นางสาว จินดารัตน์ อารีสนั่น วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
50 นาย ธนาวุฒิ บุญกาญจน์ วิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดล้อม
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