
ผลการประเมิน

1 5430300012 นางสาว กมลทิพย  เวียงวิเศษ ผาน

2 5430300021 นางสาว กมลวรรณ  ชัยรัตนกุญชร ผาน

3 5430300039 นาย กรชวัล  สวางแจง ผาน

4 5430300063 นาย กองภพ  พลอยกลุม สหกิจ

5 5430300071 นางสาว กัญญาณัฐ  กะการดี ผาน

6 5430300098 นาย จิตรดิลก  วงศบุปผา ผาน

7 5430300101 นาย จิรภัทร  กาญจนเกรียงไกร ผาน

8 5430300128 นาย จีรพล  ลิ้มประเสริฐ ผาน

9 5430300152 นางสาว ฉัตราพร  หลิมศิวิไล ผาน

10 5430300161 นางสาว ชฎากรณ  มังคละเสถียร ผาน

11 5430300179 นางสาว ชนากาญจน  แตงภูมิ ผาน

12 5430300187 นางสาว ชลรวี  พรประทุมเลิศ ผาน

13 5430300195 นาย ชัชวาล  เอื้องอุดม ผาน

14 5430300217 นางสาว ชุติมา  เต็งตระกูลพานิช ผาน

15 5430300233 นาย ณฐนน  แกวเสมอตา สหกิจ

16 5430300250 นาย ณัฐพงศ  เปลี่ยนศรี ผาน

17 5430300268 นาย ณัฐพงศ  เองฉวน ผาน

18 5430300284 นาย ณัฐพล  ประมูลสิน ผาน

19 5430300292 นางสาว ดลหทัย  จันทรคํา ผาน

20 5430300306 นาย เดชา  สาริการินทร ผาน

21 5430300314 นาย ทศพร  อิฐงาม ผาน

22 5430300322 นาย เทวะ  วงศบุญ ผาน

23 5430300331 นาย ธนพล  แดงสมบูรณ ผาน

24 5430300349 นาย ธนวัฒน  พนิตอุทัย ผาน

25 5430300365 นาย ธนาธิป  ก๋ํานารายณ ผาน

26 5430300373 นาย ธนินทธร  มั่งคั่ง ผาน

รายชื่อนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล



ผลการประเมินลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

27 5430300390 นาย ธีรพันธุ  วรรณดี ผาน

28 5430300403 นาย ธีระพัฒน  สุขกิจภากรณ ผาน

29 5430300420 นาย นภัสดล  แสงจันทรดาว ผาน

30 5430300438 นาย นรากรณ  ชัยเมืองใหม ผาน

31 5430300446 นางสาว นริศรา  เปลี่ยนสมัย ผาน

32 5430300462 นางสาว นัจฉรียา  ปนทรัพย ผาน

33 5430300471 นาย นัทธร  ทองกําเหนิด ผาน

34 5430300489 นางสาว นันทนภัส  รัตนพงศทอง ผาน

35 5430300497 นางสาว น้ําเพชร  เพชรพิศาล ผาน

36 5430300501 นาย บัณฑิต  บัญญัติ ผาน

37 5430300519 นาย บุญญฤทธิ์  แกวบุญเรือง ผาน

38 5430300527 นาย บุญฤทธิ์  เอยอาย ผาน

39 5430300535 นางสาว บุณยรัตน  ลาภมงคลเกียรติ ผาน

40 5430300543 นางสาว บุษยมาศ  บุญถูก ผาน

41 5430300551 นาย ศรัณยพล  บูรณะทรัพยขจร ผาน

42 5430300560 นางสาว ปวีณธิดา  ใจตรง ผาน

43 5430300578 นาย ปยพจน  เติมสิริจิตต ผาน

44 5430300594 นาย พงศธร  อังคณากร ผาน

45 5430300616 นาย พรชัย  ภูนพคุณ ผาน

46 5430300624 นางสาว พรสวรรค  สวาทสุข ผาน

47 5430300641 นาย พัชรพล  ชาติสมบูรณชัย ผาน

48 5430300659 นาย พัทธดนย  พงศชัยประเสริฐ ผาน

49 5430300667 นาย พิชย  อานุภาพภราดร ผาน

50 5430300675 นาย พีรภาคย  พิทักษกวานสกุล ผาน

51 5430300683 นาย พีระวัฒน  กอกมลทิพย ผาน

52 5430300691 นาย ภัทรชัย  พุทธรักษา ผาน

53 5430300705 นาย ภัทรวุฒิ  รัตนสกล ผาน



ผลการประเมินลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

54 5430300713 นาย ภาณุพัฒน  หอมา ผาน

55 5430300730 นาย ภาสกร  คณาครุฑ สหกิจ

56 5430300748 นาย ภีรพัฒน  อินมา สหกิจ

57 5430300756 นาย ภูวดล  สุจิตรานุภาพ ผาน

58 5430300764 นาย มนัญชัย  พงษแกว ผาน

59 5430300772 นางสาว มาจิรา  กะฐินทอง ผาน

60 5430300799 นาย เยี่ยมยศ  นิเทศสุนทร ผาน

61 5430300802 นางสาว รวิสรา  แจมใส ผาน

62 5430300811 นางสาว รัตติกร  สมสีใส ผาน

63 5430300829 นาย ราเมศวร  สําอางคกูล ผาน

64 5430300837 นาย เรวัตร  ครุฑทิน ผาน

65 5430300853 นาย วรกันต  รติสุรกานต ผาน

66 5430300861 นาย วรปรัชญ  อัตไพบูลย ผาน

67 5430300870 นาย วรพงศ  ปรีดาศักดิ์ ผาน

68 5430300888 นางสาว วรรธณี  ปานศรีสุข ผาน

69 5430300896 นาย วรเศรษฐ  ธนิยนันทปาล สหกิจ

70 5430300900 นาย วัชริศ  ชาติสุวรรณ ผาน

71 5430300918 นาย วิริยะ  รุงเรือง ผาน

72 5430300926 นาย วิศรุต  สืบประเสริฐกุล ผาน

73 5430300934 นาย วีระ  ตะแปลกาเซ็ม ผาน

74 5430300942 นางสาว เวณิกา  เจริญฤทธิ์กุล ผาน

75 5430300951 นาย ศรัญยชัย  อนันธนานฤภร ผาน

76 5430300969 นางสาว ศศิธร  คําสวรรค ผาน

77 5430300985 นางสาว ศิวพร  พัฒนาภรณ ผาน

78 5430300993 นาย ศุภชัย  หนูเทพ ผาน

79 5430301001 นาย ศุภณัฐ  ศักดิ์เกษมกฤต ผาน

80 5430301019 นาย ศุภวิชญ  ออนนอมดี ผาน



ผลการประเมินลําดับ เลขประจําตัว ชื่อ - นามสกุล

81 5430301027 นางสาว สกุลรัตน  สุมมาตย พนสภาพนิสิต

82 5430301035 นาย ศรัณย  สงเจิม ผาน

83 5430301051 นาย สิริพงษ  แกวพินิจ ผาน

84 5430301060 นาย สิริศักดิ์  เหลืองศักดิ์ศรี ไมฝกงาน

85 5430301078 นาย สุรธัช  มิ่งแกว ผาน

86 5430301086 นาย สุรวุฒิ  ลิ้มนิรมล ผาน

87 5430301094 นาย อนัส  อับดุลลากาซิม ผาน

88 5430301108 นาย อภิลักษณ  พุมประไพ ผาน

89 5430301116 นาย อภิวัชร  ศิริพัฒนกุล ผาน

90 5430301132 นาย ออมทรัพย  สุขขี สหกิจ

91 5430301141 นาย อัครวัฒน  ดิลกเฉลิมกุล ผาน

92 5430301159 นางสาว อัจจิมา  พระศรี ผาน

93 5430301167 นางสาว อัญชนา  ใบมงคล ผาน

94 5430301183 นาย อาทิตย  แสงอรุณ ผาน

95 5430301191 นาย อานันท  เงินบํารุง ผาน

96 5430301213 นาย กฤตธน ชลนันทร ผาน



1 5430302015 นาย กนก  เนียมน้อย ไม่ฝึกงาน

2 5430302023 นาย กนต์ธีร์  เจียมวิจิตร ไม่ฝึกงาน

3 5430302031 นาย กมล  แซ่เจ็ง ไม่ฝึกงาน

4 5430302040 นาย กมล  เอื�อสกุลมงคล ผ่าน

5 5430302058 นาย กรวิชญ์  ลอยฟ้า ผ่าน

6 5430302066 นาย กรินทร์  วงศ์พุฒ สหกิจ

7 5430302074 นาย กฤตพล  งามตระกูลชล สหกิจ

8 5430302082 นาย กฤติน  พัวพานิช ไม่ฝึกงาน

9 5430302091 นาย กฤษฎา  เกาะสมัน ไม่ฝึกงาน

10 5430302104 นาย กลวัชร  เอี�ยมสอาด ผ่าน

11 5430302112 นาย กษิดิศ  ยี�เขียน ผ่าน

12 5430302139 นาย กาณฑ์ธนัตถ์  บุญเกิดสุขเจริญ ผ่าน

13 5430302155 นาย กีรติ  พิลาศรี ผ่าน

14 5430302198 นาย ขจรศักดิ�  เสืออิ�ม ผ่าน

15 5430302210 นาย คํารณ  หนูบุญ ไม่ฝึกงาน

16 5430302244 นาย จักรพงษ์  รักษาศีล ผ่าน

17 5430302279 นาย ชงคา  อ่อนวงษ์ พ้นสภาพนิสิต

18 5430302295 นาย ชาครีย์  แสงไทร ผ่าน

19 5430302333 นาย ญาณวุฒิ  ชวาลสันตติ ผ่าน

20 5430302341 นาย ฐปกร  ทัตติยกุล ผ่าน

21 5430302368 นาย ณรงค์ชัย  แย้มเพ็ง ผ่าน

22 5430302384 นาย ณรงค์ฤทธิ�  รื�นสุคนธ์ ไม่ฝึกงาน

23 5430302392 นาย ณัฐกิจ  จันทร์กระจ่าง ไม่ฝึกงาน

24 5430302414 นาย ณัฐพงศ์  บุญเรืองศรี ไม่ฝึกงาน

25 5430302422 นาย ณัฐพร  นุชนา ไม่ฝึกงาน

26 5430302431 นาย ณัฐพล  บวรจตุวิช สหกิจ

27 5430302449 นาย ณัฐพล  พิบูลย์พรสวัสดิ� ไม่ฝึกงาน

ผลการประเมิน

รายชื�อนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื�องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล



ผลการประเมินลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล

28 5430302457 นางสาว ณัฐวดี  พงศาเจริญนนท์ ผ่าน

29 5430302481 นาย เดชาวัฒน  กรอบมุข ผ่าน

30 5430302490 นาย ทศพล  ภูมิเรศสุนทร ผ่าน

31 5430302503 นาย ทัตเทพ  เฮงสาโรชัย ผ่าน

32 5430302511 นาย ธนกร  เพียรทอง ผ่าน

33 5430302520 นาย ธนพงศ์  จันทนะโสตถิ� ผ่าน

34 5430302546 นาย ธนภัทร  กําเนิดหล่ม สหกิจ

35 5430302571 นาย ธนิต  สุทธิพรพาณิชย์ ไม่ฝึกงาน

36 5430302589 นางสาว ธมนวรรณ  นาคเสนอินทร์ ผ่าน

37 5430302597 นาย ธรณินทร์  สุขอ่อน ผ่าน

38 5430302627 นาย ธิติกันต์  หวังตระกูล พ้นสภาพนิสิต

39 5430302635 นาย ธิติพงษ์  เดชเจริญกิจกุล ไม่ฝึกงาน

40 5430302643 นาย ธิปไตย  อุดมสวัสดิ� ไม่ฝึกงาน

41 5430302651 นาย ธีรพงษ์  ตรีราภี ผ่าน

42 5430302678 นาย ธีรวัตร  ใจช่วง ไม่ฝึกงาน

43 5430302686 นาย ธีรศักดิ�  เลี�ยมเปี�ยม ผ่าน

44 5430302694 นาย นพคุณ  ศรีชลาลัย ผ่าน

45 5430302708 นางสาว นพนภา  จตุราวิยสัจ ไม่ฝึกงาน

46 5430302716 นาย นฤนาท  พลเลียบ สหกิจ

47 5430302724 นาย ปฏิพล  บัวทอง ผ่าน

48 5430302732 นาย ปฏิภาณ  ลิ�มศิริ ไม่ฝึกงาน

49 5430302741 นาย ปฐมพงศ์  ไชยวรรณ ผ่าน

50 5430302759 นาย ปรวรรต  งามทรัพย์ ผ่าน

51 5430302767 นาย ประเสริฐ  นนทศรี ไม่ฝึกงาน

52 5430302775 นาย ปัณณวัฒ  มุขพรหม ผ่าน

53 5430302791 นาย พงศกร  นวลละออง ผ่าน

54 5430302821 นาย พงศ์ปณต  แตงมั�ง ผ่าน



ผลการประเมินลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล

55 5430302848 นาย พสธร  พนมชัยสว่าง ไม่ฝึกงาน

56 5430302856 นาย พิชญ  วาจาสิทธิ� ผ่าน

57 5430302864 นาย พุทธิพงศ์  โพนทราย ไม่ฝึกงาน

58 5430302872 น.ส. เพ็ญพร  เอี�ยมเพชร์ ผ่าน

59 5430302881 นาย ภาคิน  พีระพัฒนพงศ์ ไม่ฝึกงาน

60 5430302899 นาย ภูบดินทร์  พรรัชภูมิ ไม่ฝึกงาน

61 5430302902 นาย ภูวนาท  หิรัญสินธุ์ ผ่าน

62 5430302911 นางสาว เมทิกา  วงศ์มุกดาพร ไม่ฝึกงาน

63 5430302929 นาย รังสิมันตุ์  ตงเต๊า ผ่าน

64 5430302937 นาย รุ่งรวี  ทองเชื�อ ไม่ฝึกงาน

65 5430302945 นาย รุ่งโรจน์  หลีประไพ ผ่าน

66 5430302953 นางสาว รุจิรา  ทองยอดแก้ว ผ่าน

67 5430302961 นางสาว ลลิดา  จงวิสุทธิสันต์ ผ่าน

68 5430302970 นาย วริชภูมิ  เชยชะนันท์ ผ่าน

69 5430302988 นาย วรกร  ศรีวิริยะวงศ์ ไม่ฝึกงาน

70 5430302996 นาย วัชรพันธ์  พิณพิพัฒน์ ผ่าน

71 5430303011 นาย วาษิก  ยีดํา ไม่ฝึกงาน

72 5430303020 นาย วิกรม  ไทรเมือง ผ่าน

73 5430303038 นาย ภานุวัฒน์  หมูรอด ผ่าน

74 5430303046 นาย วุฒิพงศ์  นิลทองคํา ผ่าน

75 5430303062 นาย ศรัณย์  ขาวพุ่ม ผ่าน

76 5430303071 นาย ศราวุธ  เรืองทอง ผ่าน

77 5430303089 นาย ศานิต  นิตย์แสวง ผ่าน

78 5430303097 นาย ศุภวัฒน์  ประยูรสิน ผ่าน

79 5430303127 นาย สรศักดิ�  เมตตา ผ่าน

80 5430303135 นาย สหฑล  มีทิศ ผ่าน

81 5430303143 นาย สหรัฐ  เรียงเจริญ ผ่าน

82 5430303151 นาย สันติภาพ  ทองวิจิตร ไม่ฝึกงาน



ผลการประเมินลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล

83 5430303160 นาย สามารถ  ขอวางกลาง ผ่าน

84 5430303178 นาย สิทธิศักดิ�  ตรงแก้ว ผ่าน

85 5430303186 นาย สิรภพ  ยังคํามั�น ไม่ฝึกงาน

86 5430303194 นาย สุรเชษฐ์  น้อยปลา ผ่าน

87 5430303208 นาย สุรพันธุ์  ธัญธีรพันธุ์ ผ่าน

88 5430303216 นาย สุวิทย์  สัมพันธ์สกุล ผ่าน

89 5430303224 นาย อดิเทพ  ล้วนศิริ สหกิจ

90 5430303232 นาย อนุกูล  จั�วกี� ไม่ฝึกงาน

91 5430303241 นาย อนุวัฒน์  แซ่โง้ว ผ่าน

92 5430303259 นาย อภิกาล  จิตติ ผ่าน

93 5430303267 นาย อภิสิทธิ�  บุญสวน ผ่าน

94 5430303275 นาย อภิสิทธิ�  สายนํ�าน่าน ผ่าน

95 5430303283 นางสาว อรชร  เขียนทอง ผ่าน

96 5430303291 นาย อาทิตย์  อาจศัตรู ผ่าน

97 5430303305 นาย อานนท์  ภาสบุตร ผ่าน

98 5430303313 นาย อุดมศักดิ�  ชูสังข์ ไม่ฝึกงาน

99 5330302650 นาย อธิษฐ์พร  ม่วงกําจัด ผ่าน

100 5330303192 นาย ดนัยเวช  พิริยะมงคลสุข ผ่าน

101 5330302862 นาย พีรวิชญ์  เลาห์มาศวนิช ผ่าน

102 5330302960 นาย ชัยวุฒิ จันทร์ชัย ไม่ฝึกงาน

103 5330302820 นางสาว ไพลิน ปรองพิมาย ผ่าน

104 51221653 นาย นนทกร  เคหะวัฒกานนท์ ผ่าน

105 5330302731 นาย ธีรวิช คําแหง ผ่าน

106 5330302226 นาย สุรเชษฐ์ นะภิใจ ผ่าน

107 5330302633 นาย รชต สุวรรณภาค ผ่าน

108 5330302781 นาย วิทิตพงศ์ ตัวขยัน ผ่าน

109 5330302927 นาย กฤษณะ สิงห์ยะเมือง ผ่าน

110 51221281 นาย กิตติพัฒน์ ตั�งธรรม ผ่าน



ผลการประเมินลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล

111 5330303249 นาย ฐิติโชติ ฉํ�าช่วง ผ่าน

112 5330302846 นาย อรรถพล พัฒนคุณางกูร ผ่าน

113 5330302994 นาย อรรถพล อมรรัตน์ธํารงค์ ผ่าน

114 5330302919 นาย สหัสณัฐ ภาษีรอด ผ่าน

115 5330302340 นาย เวทิต เผือกเทศ ผ่าน

116 5330302897 นาย อมรเทพ ธนานุกูล ผ่าน

117 5330303214 นาย โยธิต ผุดผ่อง ผ่าน

118 5330302331 นาย หรรษธร พุทธวัจนะ ผ่าน

119 51221687 นาย นราธร พฤกษ์พิพัฒน์เมธ ผ่าน



1 5430304018 นางสาว กมลฉัตร  ตีเวียง ผ่าน

2 5430304042 นาย กรสกล  มุทะสิน สหกิจ

3 5430304051 นาย กรีฑาพงษ์  จันทร์นาค สหกิจ

4 5430304077 นางสาว เกวรี  จุลแดง ผ่าน

5 5430304085 นาย กันต์ธีร์  กนกทิพย์วงศ์ สหกิจ

6 5430304093 นางสาว กัลยรัช  เสริมสุนทรศิลป์ ไม่ฝึกงาน

7 5430304107 นางสาว กิจจา  ปานดวง ผ่าน

8 5430304123 นาย กิตติพศ  หิรัญวรรณพงษ์ ผ่าน

9 5430304140 นางสาว กิรณา  พรประสิทธิ� ผ่าน

10 5430304158 นางสาว กุลจิรา  เลิศรุจิวงศ์ ผ่าน

11 5430304166 นางสาว ขนิษฐา  ทอนมาตร สหกิจ

12 5430304174 นางสาว ขวัญฤทัย  ปู่พรม สหกิจ

13 5430304182 นาย คฑาวุฒิ  อุทยานิน ผ่าน

14 5430304191 นาย คมกฤช  น้อยศรีอยู่ ผ่าน

15 5430304212 นางสาว จุฑามาศ  ชาติจอหอ สหกิจ

16 5430304221 นาย จุมพล  บุญทัน ผ่าน

17 5430304239 นาย ชญานนท์  สถามิตร ผ่าน

18 5430304247 นางสาว ชนันรัตน์  แก้วมรกต สหกิจ

19 5430304255 นางสาว ชมานันท์  จันทชุม ผ่าน

20 5430304263 นาย ชัชวาล  ชูชัยภูมิ พ้นสภาพนิสิต

21 5430304271 นางสาว ชัญญา  อุตมะพันธุ์ ไม่ฝึกงาน

22 5430304280 นางสาว ญาธิป  ภัทรอภิสิทธิ� ผ่าน

23 5430304298 นาย ณัฏฐ์พงศ์  บุญธรรมรงค์ ผ่าน

24 5430304301 นางสาว ณัฏฐิฌา  ณิชาวีรสิทธิ� ผ่าน

25 5430304336 นาย ณัฐพล  กล่อมใจ ผ่าน

26 5430304344 นาย ณัฐพล  กุลบุตร ผ่าน

27 5430304352 นาย ณัฐพล  นันทปภัสสร ผ่าน

28 5430304361 นาย ณัฐพล  เพิ�มวงษ์วานิช สหกิจ

รายชื�อนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 

ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล ผลการประเมิน



ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล ผลการประเมิน

29 5430304379 นาย ณัฐภัทร  เรืองจําเริญ สหกิจ

30 5430304387 นาย ณัฐวัตร  คังคะมณี ผ่าน

31 5430304395 นาย ณัฐวุฒิ  แก้วแพรก ผ่าน

32 5430304409 นาย ณัฐวุฒิ  ไชยศรียา ผ่าน

33 5430304425 นาย ทรงกฤษ  บุตรงาม ผ่าน

34 5430304433 นาย ทักษ์ดนัย  บุตรทอง สหกิจ

35 5430304441 นาย ธนพนธ์  เฌอรีรักษ์ สหกิจ

36 5430304450 นาย ธนพล  พรมชาติ ผ่าน

37 5430304468 นาย ธนวัฒน์  สุดดีพงษ์ ผ่าน

38 5430304476 นาย ธนัชพงศ์  ฮอพานิชวัฒน์ สหกิจ

39 5430304484 นาย ธนัญชัย  ขันทอง สหกิจ

40 5430304492 นาย ธนากร  วโรดมพุฒิกุล ผ่าน

41 5430304506 นาย ธนาธิป  ธํารงลักษณ์รัตน์ ผ่าน

42 5430304514 นาย ธเนศ  จิตติเรืองเกียรติ ผ่าน

43 5430304522 นาย ธวัชชัย  มีชนะ ผ่าน

44 5430304531 นางสาว ธัญวรรณ  ด้วงทอง สหกิจ

45 5430304549 นางสาว ธิดารัตน์  มีผลกิจ ผ่าน

46 5430304565 นาย ธีรวัฒน์  ศรีวิเศษ ผ่าน

47 5430304573 นาย นนทวรรธ  ดํารงอ่องตระกูล ผ่าน

48 5430304590 นาย นวพงษ์  สบายดี ผ่าน

49 5430304603 นางสาว นํ�ามนต์  พุฒิกุลบวร สหกิจ

50 5430304611 นาย นิติ  แจ้งจํารัส สหกิจ

51 5430304620 นางสาว เนตรชนก  ราชคมภ์ สหกิจ

52 5430304638 นางสาว บุญญาลักษณ์  ภู่เกษร ผ่าน

53 5430304654 นาย บุริศร์  ซ่อนกลิ�น ผ่าน

54 5430304671 นาย ปกรณ์  อินทรพาณิชย์ สหกิจ

55 5430304689 นางสาว ปรัสยา  ศุภฤทธิ� ผ่าน

56 5430304697 นาย ปริญญา  โรจนาศรีรัตน์ สหกิจ

57 5430304701 นาย ปรีชา  เพิ�มไธสง สหกิจ



ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล ผลการประเมิน

58 5430304719 นางสาว ปรีดาพร  รื�นสุคนธ์ ผ่าน

59 5430304727 นาย ปิยราช  สัมมาชีพ ผ่าน

60 5430304735 นาย พชรพล  ปินตาเสน ผ่าน

61 5430304760 นางสาว พรพิมล  อาษารัฐ สหกิจ

62 5430304778 นางสาว พัชรภรณ์  วงศ์ประไพ สหกิจ

63 5430304794 นาย เพิ�มกฤษฏิ�  อักษร ผ่าน

64 5430304808 นางสาว แพรวา  ทรัพย์ขวัญ ผ่าน

65 5430304816 นาย ภัทรชัย  บุตรแสนโคตร สหกิจ

66 5430304824 นาย ภัทระ  นาคอ่อน ผ่าน

67 5430304832 นาย ภากร  ศรีเจริญ ผ่าน

68 5430304841 นาย ภาณุเดช  เจริญวงษ์ สหกิจ

69 5430304867 นาย ภูริต  โชติอิทธิวัฒน์ ไม่ฝึกงาน

70 5430304875 นาย ภูวรินทร์  ศรีเจริญ ผ่าน

71 5430304883 นาย มาร์ช  เรียงสมเจริญ ผ่าน

72 5430304905 นาย ยุทธพิชัย  ธรรมรักษา ผ่าน

73 5430304921 นาย วชิระ  กันทาวงศ์ ผ่าน

74 5430304930 นาย วนัส  มีสรรพวงศ์ ผ่าน

75 5430304948 นางสาว วรนิษฐา  กันเพ็ชร์ สหกิจ

76 5430304956 นาย วรากร  เฮงเจริญ ไม่ฝึกงาน

77 5430304972 นาย วสุพงษ์  วงษ์กวน ผ่าน

78 5430304981 นางสาว วันเพ็ญ  สีนวน ผ่าน

79 5430304999 นาย วัลลภ  มีศิริ ผ่าน

80 5430305006 นางสาว วารินทร์  จิระอานนท์ ผ่าน

81 5430305014 นาย วิรชตพงศ์  มิตรยอดวงศ์ สหกิจ

82 5430305022 นาย วิรุฬห์  คงประเสริฐ ผ่าน

83 5430305031 นาย วิรุฬห์  ศรีเชียงสา ไม่ฝึกงาน

84 5430305049 นาย วิษณุ  กุลวชิราศักดิ� ผ่าน

85 5430305057 นาย วิสิฐ  เลิศฤทธิพงศ์ ผ่าน

86 5430305065 นางสาว ศกลวรรณ  สุขอยู่ ผ่าน



ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล ผลการประเมิน

87 5430305073 นางสาว ศรัญยา  ใบมูซอ ไม่ฝึกงาน

88 5430305081 นาย ศักดิธัช  ทองเนื�อใหม่ ผ่าน

89 5430305090 นาย ศิริชัย  จันทร์เหลือง ผ่าน

90 5430305103 นาย ศิวัช  วงค์กวน ไม่ฝึกงาน

91 5430305120 นาย ศุภวิชญ์  ไพศาลกิตติกุล ผ่าน

92 5430305138 นาย เศรษฐการ  แก้วเชื�อ ผ่าน

93 5430305154 นาย สมพงษ์  รักมนุษย์ ผ่าน

94 5430305171 นาย สรวิชญ์  ยันตะนะ ผ่าน

95 5430305189 นาย สราวุธ  สาป้อง ผ่าน

96 5430305197 นางสาว สโรชา  มาฉาย ผ่าน

97 5430305201 นาย สันติชัย  สุวรรณชนะ ผ่าน

98 5430305219 นาย สิทธิโชค  วงศ์ศักดิ� สหกิจ

99 5430305227 นาย สุทธิพงษ์  อินตา ผ่าน

100 5430305243 นางสาว สุนิดา  จันทเวช สหกิจ

101 5430305251 นางสาว สุพัตรา  โคตรเพชร์ ผ่าน

102 5430305260 นาย สุรัตน์  นิยมแก้ว ผ่าน

103 5430305278 นาย เสรี  อินทร์ปาน ผ่าน

104 5430305286 นางสาว แสงอรุณ  เงาศรี ผ่าน

105 5430305308 นาย อภิชัย  นครสันติภาพ ผ่าน

106 5430305316 นาย อภิชาติ  ดําคลองตัน ผ่าน

107 5430305324 นางสาว อังคณา  ไมตรีจิตต์ สหกิจ

108 5430305332 นางสาว อัญชลี  เวชวิสัย ผ่าน

109 5430305341 นาย อัศวิน  ฤทธิ�ฤาวงษ์ ผ่าน

110 5430305359 นางสาว อาบทิพย์  สมบูรณ์ชัย สหกิจ

111 5430305367 นาย อิสรพงษ์  ขาวดี ผ่าน

112 5430305375 นาย อิสรา  เอี�ยมสอาด สหกิจ

113 52230304537 นาย นัฐพงษ์ ขันธรรม ผ่าน

114 5230304774 นาย ภาณุพงศ์ อุทก ผ่าน



ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล ผลการประเมิน

115 50223361 นาย อนุชา ก้อนทอง ผ่าน

116 5330304326 นาย ธันพัฒก์ ศรีสําแดง ผ่าน

117 51223360 นาย ศุภเกียรติ แจ่มแจ้ง ผ่าน

118 51223600 นาย เอกชัย กัลยาวัฒนเจริญ ผ่าน

119 5230304618 นาย ปรัชญ์ โคตรธนู สหกิจ

120 51222628 นางสาว ชมพูนุท แสงมนตรี ผ่าน



1 5430306011 นางสาว กมลวรรณ พงศ์สกุลไทย สหกิจ

2 5430306029 นางสาว กรกนก พงษ์เจริญ สหกิจ

3 5430306037 นางสาว กรกนก  วิสมกา ผ่าน

4 5430306045 นาย กรวิทย์  แซ่กอ ผ่าน

5 5430306053 นาย กฤษฏ์ฌณะ  คีรีนะ ผ่าน

6 5430306061 นางสาว กะรัตเพชร  จันทร์เกิด ไม่ฝึกงาน

7 5430306070 นางสาว กัญญารัตน์  บุตรงาม พ้นสภาพนิสิต

8 5430306088 นาย ธนเดช  ฉะอ้อนศรี ผ่าน

9 5430306096 นางสาว กิติยา  ธรรมกาย ผ่าน

10 5430306100 นางสาว กุลธิดา  มาลากุล ผ่าน

11 5430306118 นางสาว ขนิษฐา  มีแดน ผ่าน

12 5430306126 นาย จักรกฤษณ  คงไชย ผ่าน

13 5430306134 นางสาว จิตรลดา ตางาม สหกิจ

14 5430306142 นางสาว จิราภรณ์  การสิทธิ� ไม่ฝึกงาน

15 5430306151 นาย จิรายุทธ  ใจอุ่น ผ่าน

16 5430306177 นางสาว เจนจิรา เอี�ยมสะอาด สหกิจ

17 5430306185 นางสาว เจริญศรี  บุญเย็น ผ่าน

18 5430306193 นาย ชโนดม  เชวงพจน์ ผ่าน

19 5430306207 นางสาว ชลธิชา  สิงห์สัน ผ่าน

20 5430306215 นางสาว ชลลดา  รู้ทัน ผ่าน

21 5430306223 นาย ชวพัชร์  จันทวงศ์วิไล ผ่าน

22 5430306231 นางสาว ชาลิตา  จันทร์ขาว ผ่าน

23 5430306240 นาย ชินาธิป  ไทยกล้า ไม่ฝึกงาน

24 5430306266 นางสาว ฐิตาพร  บุญมี ผ่าน

25 5430306274 นางสาว ณิชชา  ลพหล้า ผ่าน

26 5430306282 นาย ณชล  สธนเสาวภาคย์ ผ่าน

27 5430306291 นาย ณพกิตติ� ภูริวิทย์ สหกิจ

28 5430306312 นางสาว ณัฐชนันท์  เกษตรไพศาล ผ่าน

29 5430306321 นางสาว ณัฐณิชา ร่างเล็ก สหกิจ

30 5430306339 นาย ณัฐสิทธิ�  สุขเกษม ผ่าน

รายชื�อนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา 
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ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล ผลการประเมิน

31 5430306347 นาย ไตรภพ  แซ่ตั�ง ผ่าน

32 5430306355 นางสาว ทาริกา  สุขดี ผ่าน

33 5430306363 นางสาว ทิพย์วดี  บุญโชติ ผ่าน

34 5430306380 นาย ธนพล  ลอยป้อม ผ่าน

35 5430306398 นาย ธนภณ นันทวิสิทธิ� สหกิจ

36 5430306401 นาย ธนภัทร งามนิธิโชติรัตน์ สหกิจ

37 5430306410 นาย ธนิศรุจ  กนกยุราพันธ์ ผ่าน

38 5430306428 นาย ธเนศนันท์  ชุมสาย ณ อยุธยา ผ่าน

39 5430306436 นางสาว ธัญจิรา กล้าสุคนธ์ สหกิจ

40 5430306444 นางสาว ธัญญลักษณ์  บราชสันต์ ผ่าน

41 5430306452 นางสาว ธนพร  อภิศักดิ�มนตรี ผ่าน

42 5430306487 นางสาว นภัสวัลย์  เวสสะภักดี ผ่าน

43 5430306517 นางสาว นัสสรา สันธนพิพัฒน์ สหกิจ

44 5430306533 นางสาว นิพาดา บุญหนา สหกิจ

45 5430306541 นางสาว นิภาภัทร  มากบรรจง ผ่าน

46 5430306550 นาย เนติพงษ์  สวนทอง ผ่าน

47 5430306568 นาย บดี  เชื�อสุวรรณ ผ่าน

48 5430306576 นาย บทมากร  ศิลป์กูลชัย สหกิจ

49 5430306584 นาย บูลย์พิพัฒน์  ทยาพรพิพัฒน์ ผ่าน

50 5430306592 นาย ปกรณ์  บุญเรือง ไม่ฝึกงาน

51 5430306606 นางสาว ปฏิมา บุญศักดิ� สหกิจ

52 5430306614 นาย ปณิธาน  ทองมา ผ่าน

53 5430306622 นางสาว ปภัสรา  บุญชู ผ่าน

54 5430306649 นางสาว ปริตตา  เป้าบ้านเซ่า ผ่าน

55 5430306657 นาย ปัฐวี  สว่างศรี ผ่าน

56 5430306665 นาย ปัติพงษ์ คงคาธร สหกิจ

57 5430306673 นางสาว ปิยมาศ วัฒนวิเชียร สหกิจ

58 5430306681 นาย เปรมปิติ  พิพัฒน์เศวต ผ่าน

59 5430306703 นาย พงศ์ตะวัน  ปานรังศรี ไม่ฝึกงาน

60 5430306711 นาย พชร  นิ�มสิริวังโส สหกิจ

61 5430306720 นางสาว พรรณทิภา  จอมส่อง ผ่าน



ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล ผลการประเมิน

62 5430306738 นางสาว พรรษมล  ผิวตาลดี ผ่าน

63 5430306746 นางสาว พลอยพันธ์  อําพันธ์ ผ่าน

64 5430306754 นางสาว พัชรพร แก้วทิพย์ ผ่าน

65 5430306762 นาย พิทักษ์พงศ์ รักบางแหลม สหกิจ

66 5430306789 นาย ภัทราวุฒิ จิตรบุตร สหกิจ

67 5430306797 นางสาว ภาณี  เพ็ญโพธิ� ผ่าน

68 5430306801 นาย ภานุพงศ์  มัญชุไพบูลย์ ผ่าน

69 5430306819 นางสาว มนัญชยา  ประดิษฐ์ ผ่าน

70 5430306827 นาย ยศวัจน์ ฐิตวงศ์ไชย สหกิจ

71 5430306835 นาย ยุทธนา  สีตังตา ผ่าน

72 5430306843 นาย รังสิมันตุ์  มั�นคง ผ่าน

73 5430306851 นางสาว รัชนารถ  แก้วรัตนศรี ผ่าน

74 5430306860 นาย รัฐสิต  คริสตไทย ผ่าน

75 5430306878 นางสาว ลลิตา  วิลาศเลอพงศ์ สหกิจ

76 5430306886 นาย วงศธร  ผลประเสริฐ ผ่าน

77 5430306894 นาย วชิรพล  ไชยวรรณ์ ผ่าน

78 5430306908 นางสาว วชิราภรณ์  ใจกล้า ผ่าน

79 5430306916 นางสาว วณัฐชนก  สีชัง ผ่าน

80 5430306924 นาย วรท  ภูริวัฒน์ ผ่าน

81 5430306932 นาย วรภัทร์ ศรีธัญรัตน์ สหกิจ

82 5430306941 นางสาว วรัมพร  ทรัพย์สุวรรณ ผ่าน

83 5430306967 นาย วัชพล  ฝอยหิรัญ ผ่าน

84 5430306975 นางสาว วัชลาวลี  แดงเดช ผ่าน

85 5430306983 นาย วาฤทธิ�  จุ้ยม่วงศรี ผ่าน

86 5430306991 นาย วิชยุตม์  กีรติกรพิสุทธิ� ผ่าน

87 5430307009 นางสาว วิภาดา  สินไพร ผ่าน

88 5430307017 นาย วุฒิชัย  ภิญโญยิ�ง ผ่าน

89 5430307025 นาย ศตพล  ลิ�มอุบัติตระกูล ผ่าน

90 5430307033 นาย ศราวุธ ประสิทธิ�เขตกิจ สหกิจ

91 5430307041 นาย ศิขริณ  เหม่งเวหา ผ่าน

92 5430307050 นางสาว ศิรินภา  กล้ากสิการ ผ่าน



ลําดับ เลขประจําตัว ชื�อ - นามสกุล ผลการประเมิน

93 5430307068 นาย ศุภนิตย์  ทองอยู่ ผ่าน

94 5430307084 นางสาว ศุภิสรา  แตงนวม ไม่ฝึกงาน

95 5430307092 นาย สาธิต  ขานฤทธิ� ผ่าน

96 5430307106 นาย สิทธิชน  เมืองคุ้ม ผ่าน

97 5430307114 นาย สิปปวิชญ์  จันทร์พยัคฆ์ ผ่าน

98 5430307131 นางสาว สุกิจจา ก้องดี สหกิจ

99 5430307149 นางสาว สุดารัตน์  อุบลจินดา ผ่าน

100 5430307157 นางสาว สุภาพร เมฆาจริตลาภ สหกิจ

101 5430307165 นางสาว เสาวลักษณ์  แสงสุข สหกิจ

102 5430307173 นางสาว เหมือนแพร  วิทยายงค์ ไม่ฝึกงาน

103 5430307181 นาย อนุชิต แซ่อึ�ง สหกิจ

104 5430307190 นาย อนุเชษฐ์  พลเยี�ยม ผ่าน

105 5430307203 นาย อภินันท์  ศิรินคร ผ่าน

106 5430307220 นาย อริยะ  ขุนค้า สหกิจ

107 5430307246 นาย อัครวัฒน์  เพชรศรีกาญจน์ ผ่าน

108 5430307254 นาย อานันท์  นาคน้อย ผ่าน

109 5430307271 นางสาว อารียา ชูเงิน สหกิจ

110 5330307163 นางสาว ปิยธิดา พงษ์พานิช ผ่าน

111 5330306400 นางสาว ขวัญพร กีระติจีระนันท์ ผ่าน

112 5330307040 นาย ณัฐภัทร นาคบรรพต ผ่าน

113 5330306949 นาย ปิยสวัสดิ� พรหมสวัสดิ� ผ่าน

114 5330307007 นาย สรวิชญ์ บุญสม ผ่าน



รายชื่อนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา 

ลําดับ เลขประจําตัว ผลการประเมิน

1 5430360023 นาย กัมปนาท สุขชาญไชย สหกิจ

2 5430360015 นาย กฤตวัฒน เปลงรัศมี ผาน

3 5430360031 นาย เกรียงไกร นาสมโภชน ผาน

4 5430360066 นาย จิรศักดิ์ อัญชัยศรี ผาน

5 5430360112 นาย ชรินทร มั่นสัตยรักสกุล ผาน

6 5430360171 นาย ณภัทร สีเหลือง ผาน

7 5430360180 น.ส. ณัฐนรี เฉียงเอก ผาน

8 5430360198 นาย ฐศิษฐ จริตพันธ ผาน

9 5430360236 นาย ธนวัฒน ชะบา ผาน

10 5430360244 นาย ธนะพันธ สงเคราะห ผาน

11 5430360261 นาย ธันยากร เพชรอินทร ผาน

12 5430360368 นาย ยุทธพิชัย ปญญารัตนทิพย พนสภาพ

13 5430360406 นาย วรธิษณ ดีวงษ พนสภาพ

14 5430360431 นาย วศิน วุตติวิโรจน ผาน

15 5430360465 นาย วิชญะ หลอวัฒนตระกูล ผาน

16 5430360503 นาย สมศักดิ์ นิ่มนวล ผาน

17 5430360520 นาย สิทธิโชค ชางเผือก ผาน

18 5430360538 น.ส. สุนิษา สุบุญ ผาน

19 5430360554 นาย อธิปสส วงศทองเหลือ ผาน

20 5430360571 นาย อภิชัย ชื่นฤดี ผาน

21 5430360627 นาย อัษฎางค แซอึ้ง ผาน

22 5430360635 นาย อานนท ถ้ําหิน ผาน

23 5430360643 นาย อานันท ศิลาโภชน ผาน

24 5330360285 นาย กร ยศโต ผาน

25 5230360615 นาย มาวิน  มานะจิตต ผาน

26 5230360119 นาย ฉัตรวุฒิ ภูมิภักดีพรรณ ผาน

27 5330360102 นาย นรากร บุญทอง ผาน

28 51380897 นาย วราวุฒิ นิลรักษา ผาน

ชื่อ - นามสกุล



29 5330360391 นาย ปานะพันธ  เจริญพรสกุลชัย พนสภาพ

30 5230360755 นาย สิทธิกร นาคสุวรรณ ผาน

31 5230360682 นาย วันชนะ เกิดยอด ผาน

32 5230360062 นาย จตุรพจน พรจาตุรงค ผาน
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