
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล
1 59130040013 นายกณภัทร สายลาม รศ.ดร.กุลเชษฐ์       เพียรทอง
2 59130040057 นางสาวกนกวรรณ วงษ์ลา รศ.ดร.ธนรัฐ       ศรีวีระกุล
3 59130040071 นางสาวกมลทิพย์ เบ้านาค รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์
4 59130040086 นายกรชวัน หงษ์สคู ผศ.ดร.อ าไพศักด์ิ     ทีบุญมา
5 59130040132 นายกฤติน โพธิวัฒน์ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
6 59130040149 นายกฤษฎา สิงห์โตทอง ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
7 59130040172 นายกฤษดา เชียงพฤกษ์ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
8 59130040187 นายกฤษดา ทองอุ่น ผศ.ดร.ประชาสันติ       ไตรยสุทธิ์
9 59130040194 นายกวิน สิงหลสาย ผศ.ร.ท.ดร.สมญา ภูนะยา
10 59130040217 นายกษาปณ์ แสงสุวรรณ์ ผศ.ดร.นันทวัฒน์   วีระยุทธ
11 59130040220 นายกษิด์ิเดช บุตะเคียน ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
12 59130040330 นายกิตติภพ จารีศิลป์ ผศ.ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
13 59130040422 นางสาวขนิษฐา พวงแก้ว ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
14 59130040507 นายคมกริช ชัยฤทธิ์ ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์
15 59130040552 นายจักรพงศ์ บุญยง ดร.อภินันต์ นามเขต
16 59130040563 นายจักรเพชร สาระแสน ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
17 59130040644 นายจิระศักด์ิ อุปสุข อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
18 59130040653 นายจิรัฎธิติกาล อุตมะ อาจารย์บงกช  จันทมาส
19 59130040806 นางสาวจุฬารัตน์ กล่ าจีน อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
20 59130040835 นายเจริญศักด์ิ ทับทิมหิน อาจารย์นิติกร     พรหมดวง
21 59130040862 นายเจษฎา พิทักษา อาจารย์กฤตยา ไชยยศ
22 59130040875 นายเจษรินทร์ เทพจั้ง อาจารย์กฤตยา ไชยยศ
23 59130040897 นายฉัตรปกรณ์บดินทร์ จันทะชัย อาจารย์นิติกร     พรหมดวง
24 59130040987 นางสาวชนากาญจน์ จันทะนาม อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
25 59130041027 นายชยพล กิตติเศรษฐ อาจารย์บงกช  จันทมาส
26 59130041058 นางสาวชลนี แหวนเงิน อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
27 59130041072 นางสาวช่อผกา ค าศรี ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
28 59130041115 นายชัยพร ฝางค า ดร.อภินันต์ นามเขต
29 59130041159 นายชาญวิทย์ ค ามา ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์
30 59130041160 นายชาญวิทย์ บุญครอง ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
31 59130041221 นางสาวญาราภรณ์ สุขะพันธ์ ผศ.ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
32 59130041236 นายฐนวัตร์ จอมขวัญ ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม

อำจำรย์ทีป่รึกษำ
ผลกำรเลือกสำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
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33 59130041276 นายณภัทรพงศ์ นามสง่า ผศ.ดร.นันทวัฒน์   วีระยุทธ
34 59130041298 นายณรงค์ศักด์ิ ทองสว่าง ผศ.ร.ท.ดร.สมญา ภูนะยา
35 59130041313 นายณัชพล เพ็ญชาลี ผศ.ดร.ประชาสันติ       ไตรยสุทธิ์
36 59130041326 นายณัฐชนน สีเขียว ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
37 59130041348 นายณัฐชนนท์ แสงสุนานนท์ ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
38 59130041386 นายณัฐดนัย ศิริค า ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
39 59130041438 นายณัฐพล จ านงดี ผศ.ดร.อ าไพศักด์ิ     ทีบุญมา
40 59130041445 นายณัฐพล สีพิมพ์ขัด รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์
41 59130041454 นายณัฐพล โสแก้ว รศ.ดร.ธนรัฐ       ศรีวีระกุล
42 59130041544 นายณัฐวัตร แก้วกิ่ง รศ.ดร.กุลเชษฐ์       เพียรทอง
43 59130041553 นายณัฐวุฒิ แพงมาพรม รศ.ดร.กุลเชษฐ์       เพียรทอง
44 59130041702 นายทวีคูณ สารราษฎร์ รศ.ดร.ธนรัฐ       ศรีวีระกุล
45 59130041713 นายทวีวัฒน์ ระงับภัย รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์
46 59130041748 นายทัตพงศ์ ทัดศรี ผศ.ดร.อ าไพศักด์ิ     ทีบุญมา
47 59130041807 นายธณพล ภูนุภา ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
48 59130041818 นายธนกร โพธิน ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
49 59130041821 นายธนกร มารมย์ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
50 59130041904 นายธนพล ชะลุนรัมย์ ผศ.ดร.ประชาสันติ       ไตรยสุทธิ์
51 59130041959 นายธนวัฒน์ กิ่งแสง ผศ.ร.ท.ดร.สมญา ภูนะยา
52 59130041988 นายธนวัฒน์ อรรถวิเศษ ผศ.ดร.นันทวัฒน์   วีระยุทธ
53 59130042035 นายธนากร เมืองโคตร ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
54 59130042051 นายธนาวุฒิ เหลือผล ผศ.ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
55 59130042062 นายธนาวุธ ดวงศรี ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
56 59130042075 นายธนิต บัวแดง ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์
57 59130042107 นายธฤษณุ เรืองดงยาง ดร.อภินันต์ นามเขต
58 59130042143 นายธวัชชัย โสดาภักด์ิ ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
59 59130042181 นายธิชากร ราชคง อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
60 59130042200 นายธีธัช ศรีเมือง อาจารย์บงกช  จันทมาส
61 59130042239 นายธีรพงศ์ คล่องแคล่ว อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
62 59130042279 นายธีระพงศ์ จูหลง อาจารย์นิติกร     พรหมดวง
63 59130042329 นายธีระวัฒน์ นิกุล อาจารย์กฤตยา ไชยยศ
64 59130042334 นายธีระศักด์ิ โสรเนตร อาจารย์กฤตยา ไชยยศ
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65 59130042341 นางสาวธีริศรา ธรรมรา อาจารย์นิติกร     พรหมดวง
66 59130042468 นายนพดล บุญอุ้ม อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
67 59130042512 นายนรากรณ์ โสสิงห์ อาจารย์บงกช  จันทมาส
68 59130042525 นายนราธร ขจัดมลทิน อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
69 59130042530 นายนราวิชญ์ ลีนาม ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
70 59130042668 นางสาวนันทิชา ส่งศรีโรจน์ ดร.อภินันต์ นามเขต
71 59130042800 นายบรรจง ทองอ่อน ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์
72 59130042846 นายบุญญฤทธิ ์แสงทอง ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
73 59130042921 นายปฏิพล สายทัน ผศ.ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
74 59130042936 นายปฏิภาณ ยินดี ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
75 59130042952 นายปฏิวัติ เสาทอง ผศ.ดร.นันทวัฒน์   วีระยุทธ
76 59130043047 นายประดิษฐ์ ไชยนา ผศ.ร.ท.ดร.สมญา ภูนะยา
77 59130043171 นายปัฐวิกรณ์ พลพงษ์ ผศ.ดร.ประชาสันติ       ไตรยสุทธิ์
78 59130043296 นายผดุงเกียรติ สายโน ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
79 59130043311 นายพงศกร วิเทียนเทียบ ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
80 59130043324 นายพงศกร สุภาษร ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
81 59130043379 นายพงศ์ภรณ์ พุฒิชาติ ผศ.ดร.อ าไพศักด์ิ     ทีบุญมา
82 59130043407 นายพรถวิล ศรีประสาร รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์
83 59130043481 นายพัชรพงษ์ ศรีภูงา รศ.ดร.ธนรัฐ       ศรีวีระกุล
84 59130043520 นายพัสกร เลาหะเอกกริน รศ.ดร.กุลเชษฐ์       เพียรทอง
85 59130043535 นายพานิช พิมพ์อินทร์ รศ.ดร.กุลเชษฐ์       เพียรทอง
86 59130043542 นายพิชญกร ทวีแสง รศ.ดร.ธนรัฐ       ศรีวีระกุล
87 59130043607 นายพิทักษ์ นนทะวงษ์ รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์
88 59130043711 นายไพศาล ไตรยะมาศ ผศ.ดร.อ าไพศักด์ิ     ทีบุญมา
89 59130043746 นายภควัฒน์ ทองงอก ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
90 59130043766 นายภักดี พองจ าปา ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
91 59130043791 นายภัทรพล หวังสุข ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
92 59130043816 นายภาคิน ท่วมไธสง ผศ.ดร.ประชาสันติ       ไตรยสุทธิ์
93 59130043829 นายภาณุเดช หนูสูงเนิน ผศ.ร.ท.ดร.สมญา ภูนะยา
94 59130043841 นางสาวภานิชา อรัญกูล ผศ.ดร.นันทวัฒน์   วีระยุทธ
95 59130043861 นายภานุรุจ บุญลพ ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
96 59130043889 นายภิษัชยา สิงห์โคตร ผศ.ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
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97 59130043896 นายภูดิท ศรีสุราช ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
98 59130043902 นายภูเบศ ปรุโปร่ง ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์
99 59130043957 นายภูริเดช อาจปรุ ดร.อภินันต์ นามเขต
100 59130043968 นายภูวดล ธนูชัย ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
101 59130044022 นายมงคล ค าเหลา อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
102 59130044053 นายมานะศักด์ิ อารมณ์สวะ อาจารย์บงกช  จันทมาส
103 59130044109 นายเมธาสิทธิ ์ใจหาญ อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
104 59130044110 นายเมธาสิทธิ ์มีแก้ว อาจารย์นิติกร     พรหมดวง
105 59130044178 นายรชานนท์ บังคมเนตร อาจารย์กฤตยา ไชยยศ
106 59130044190 นายรณฤทธิ ์คงส าราญ อาจารย์กฤตยา ไชยยศ
107 59130044202 นายรติ วิชัย อาจารย์นิติกร     พรหมดวง
108 59130044213 นายรติพงษ์ วงษ์มงคล อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
109 59130044248 นายรัฐพล ค ามา อาจารย์บงกช  จันทมาส
110 59130044257 นายรัฐพล เทียนแก้ว อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
111 59130044286 นางสาวรินฤทัย สืบสิงห์ ดร.คมสันต์ รัตนกิจสุนทร
112 59130044336 นางสาวลดารัตน์ ทนงแผลง ดร.อภินันต์ นามเขต
113 59130044440 นายวรัญธร คุณพนา ดร.ปฏิญญา สมานุหัตถ์
114 59130044514 นายวัชรพล มูลดิษฐ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
115 59130044558 นางสาววัชราภรณ์ ศรีหาพล ผศ.ดร.รัชดา  โสภาคะยัง
116 59130044569 นายวัชรินทร์ แสงสุข ผศ.ดร.วิระพันธ์ สีหานาม
117 59130044604 นางสาววารุณี นวลสาย ผศ.ดร.นันทวัฒน์   วีระยุทธ
118 59130044628 นายวิชิต อาจสาลี ผศ.ร.ท.ดร.สมญา ภูนะยา
119 59130044633 นายวิฑิต โชคชัย ผศ.ดร.ประชาสันติ       ไตรยสุทธิ์
120 59130044640 นางสาววิดาวรรณ ซ่ึงพรม ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
121 59130044660 นายวิทยา มีชัย ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
122 59130044868 นายวุฒินันท์ กุลสิงห์ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
123 59130044910 นายศรัณย์ เนติกิตตินันท์ ผศ.ดร.อ าไพศักด์ิ     ทีบุญมา
124 59130045018 นายศักรินทร์ รัตนทิพย์ รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์
125 59130045036 นายศาสตรา รัตนมาลี รศ.ดร.ธนรัฐ       ศรีวีระกุล
126 59130045098 นายศิริวุฒิ ใจงาม รศ.ดร.กุลเชษฐ์       เพียรทอง
127 59130045119 นายศิริศักด์ิ สังลา รศ.ดร.กุลเชษฐ์       เพียรทอง
128 59130045137 นายศิวกร ภาคะเวท รศ.ดร.ธนรัฐ       ศรีวีระกุล
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129 59130045164 นายศิวะศิลป์ ฮาดวิเศษ รศ.ดร.อนิรุตต์  มัทธุจักร์
130 59130045199 นายศุภกร โยธี ผศ.ดร.อ าไพศักด์ิ     ทีบุญมา
131 59130045201 นายศุภกานต์ สีหะวงศ์ ผศ.ดร.ชวลิต ถิ่นวงศ์พิทักษ์
132 59130045230 นายศุภเศรษฐ์ ภัควันต์ ผศ.ดร.อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์
133 59130045247 นายศุภักษร ดอนวิเศษ ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังษี
134 59130045285 นายสมบัติ พรมจันทร์ อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
135 59130045335 นายสราวุธ พละสินธุ์ อาจารย์บงกช  จันทมาส
136 59130045351 นายสหรัฐ หอมหวล อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
137 59130045397 นายสัญญา เรียบร้อย ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
138 59130045414 นายสัมฤทธิ ์สายน้ า อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
139 59130045432 นางสาวสายรุ้ง กมลผาด อาจารย์บงกช  จันทมาส
140 59130045513 นางสาวสิมาพร สมานมิตร อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
141 59130045694 นางสาวสุพัตรา อุตะมะ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
142 59130045797 นายโสวัชร์ รัตนเรืองศรี อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
143 59130045825 นายอดิศร สุระโคตร อาจารย์บงกช  จันทมาส
144 59130045885 นายอนัน สุวรรณดี อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
145 59130045908 นายอนุชา แก้วค า ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
146 59130045922 นายอนุวัฒน์ แสงสว่าง อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
147 59130045964 นายอภิสิทธิ ์คาดหมาย อาจารย์บงกช  จันทมาส
148 59130045977 นายอภิสิทธิ ์จ าปาต้น อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
149 59130046008 นายอมร วงค าเหลา ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
150 59130046044 นางสาวอรทัย เหล่ียมสิงขร อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
151 59130046099 นางสาวอรวรรณ อุดรสาร อาจารย์บงกช  จันทมาส
152 59130046110 นางสาวอรอุมา ชมค า อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
153 59130046248 นายอัษฎายุทธ กาญจนาพิพัชร์ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
154 59130046271 นายอิทธิพงศ์ เถาโต อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
155 59130046307 นายอิสรหัส วารีขันธ์ อาจารย์บงกช  จันทมาส
156 59130046318 นายอุทัย ภูมิภักด์ิ อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
157 59130046363 นายเอกอนันต์ ดวงพุฒ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
158 59130046376 นายโอภาส กิ่งทวยหาร อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
159 59130046381 นางสาวไอลดา อ่อนเยีย อาจารย์บงกช  จันทมาส
160 59130046428 นางสาวจันทรากาณต์ ผาใหญ่ อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
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161 59130046460 นายเชิดไชย ประสันลักษณ์ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
162 59130046488 นางสาวทรายเพชร ศิลารักษ์ อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
163 59130046707 นางสาวลัดดาวัลย์ กันตรง อาจารย์บงกช  จันทมาส
164 59130046798 นายสมบัติ ทรัพย์โชค อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
165 59130046802 นายสรวิชญ์ อุณพันธุ์ ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
166 59130046868 นายอนุชิต กองชัย อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม
167 59130046893 นางสาวอรวรรณ สุขแสน อาจารย์บงกช  จันทมาส
168 59130046909 นางสาวอัครศิริ หวังผล อาจารย์ทรงสุภา      พุม่ชุมพล
169 59130046954 นายกฤติกร ส านักบ้านโคก ผศ.รัฐพงศ์ ปฏิกานัง
170 59130046983 นายจิตกรณ์ โพธิสา อาจารย์ชาคริต   โพธิง์าม


