
รายชื�อนิสิตสาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ศรีราชา

ลําดับที� รหัส คํานําหน้า ชื�อ-สกุล ผลการประเมิน

1 5830308011 นาย กนต์ธร   จันทร์ลาม ผ่าน

2 5830308029 นาย กรณ์ดนัย   สุวรรณรุ่งโรจน์ ผ่าน

3 5830308037 นาย กิตติ   บุญบูรณะกิจ ผ่าน

4 5830308045 นาย กิตติพศ   เอี�ยมวสันต์ ผ่าน

5 5830308061 นางสาว ขวัญฤทัย   ลิ�มเจริญ ผ่าน

6 5830308070 นาย จักนริน   ไชยรบ ผ่าน

7 5830308088 นาย จักรพงษ์   คิวเจริญ ผ่าน

8 5830308096 นาย จักรพันธ์   อินทนาม ผ่าน

9 5830308100 นาย จิณณวัตร   เพ็งวันพุฒ ผ่าน

10 5830308118 นางสาว จิดาภา   งามขํา ผ่าน

11 5830308126 นาย จิรายุ   ศรีกรณ์ ผ่าน

12 5830308134 นาย จีรทีปต์   ศานติศิรา ผ่าน

13 5830308142 นาย เจษฎากร   แตงรอด ผ่าน

14 5830308151 นาย เฉลิมเกียรติ   ทองเนื�อห้า ผ่าน

15 5830308169 นางสาว ชณัฏภัคน์   สุดโสม ผ่าน

16 5830308185 นาย ชิษณุพงศ์   นาคน้อย ไม่ฝึกงาน

17 5830308207 นางสาว ณัฐนิชา   สัตย์ธรรม ผ่าน

18 5830308215 นาย ณัฐพล   สําเร็จรัมย์ ผ่าน

19 5830308223 นาย ณัฐพล   อิ�นคํา ผ่าน

20 5830308258 นาย ธนพร   จาดฤทธิ� ผ่าน

21 5830308266 นาย ธนรัตน์   ปัทมรัตน์ ผ่าน

22 5830308274 นาย ธนัช   มีศรี ไม่ฝึกงาน

23 5830308291 นางสาว นภาพร   กุลไทย ผ่าน

24 5830308304 นาย นัฐวีน์   ก้องมณีรัตน์ ผ่าน

25 5830308312 นาย นาวิน   ปิ�นล่ม ผ่าน

26 5830308321 นาย นุกูล   ทัศนพิมล ผ่าน

27 5830308339 นางสาว เบญจมาพร   ฐานะรัตน์ ผ่าน

28 5830308347 นาย ปิยะนนท์   แจ่มจันทร์ ผ่าน

ผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561
คณะกรรมการ อ.อนุวัฒน์



ลําดับที� รหัส คํานําหน้า ชื�อ-สกุล ผลการประเมิน

29 5830308371 นาย พงศกร   วงศ์อาทิตย์ ผ่าน

30 5830308380 นาย พงศ์พิสุทธิ�   เมธะพันธุ์ ผ่าน

31 5830308398 นาย พงษ์ฐกร   สุนทรเวชพงษ์ ผ่าน

32 5830308401 นาย พงษ์ศักดิ�   บํารุงศิริ ผ่าน

33 5830308410 นางสาว พัสฝน   ในจิต ผ่าน

34 5830308428 นางสาว พิตตินันท์   ศุภกิจจานันท์ ผ่าน

35 5830308436 นางสาว พีรยา   เกษรวัฒนา ผ่าน

36 5830308444 นาย พีรวัส   วุฒิรัตนรักษ์ ผ่าน

37 5830308452 นาย ภาคภูมิ   ตุลยนิษกะ ผ่าน

38 5830308461 นาย ภาณุพงษ์   กุระคาน ผ่าน

39 5830308487 นางสาว มธุกร   เกษากิจ ผ่าน

40 5830308495 นาย เมธา   จรูญศรี ผ่าน

41 5830308509 นาย รัฐสภา   พรจําศิล ไม่ฝึกงาน

42 5830308517 นางสาว วราลักษณ์   ขวัญดี ผ่าน

43 5830308533 นาย สกรรจ์   สุวินัย ผ่าน

44 5830308541 นาย สกล   ทาหอม ผ่าน

45 5830308550 นาย สสิษฐ์   ปิ�นแก้ว ผ่าน

46 5830308568 นาย สิรวิชญ์   นิรันราย ผ่าน

47 5830308576 นาย สิริราช   เพ็งแจ่ม ผ่าน

48 5830308584 นางสาว สุดารัตน์   ดิษฐ์ขํา ผ่าน

49 5830308592 นางสาว สุธินี   พรหมเอียด ผ่าน

50 5830308606 นาย สุธีรภัทร์   นาคครื�น ผ่าน

51 5830308649 นาย อนุสันต์   วะรินทร์ ผ่าน

52 5830308665 นาย อัครพนธ์   ฉิมกุล ผ่าน

53 5730308558 นาย ศุภชัย แก้วขาว ผ่าน

54 5730308221 นาย ธนวิชญ์ ลิ�มสงวน ผ่าน

ผลการฝึกงานภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2561
คณะกรรมการ อ.อนุวัฒน์



รายช่ือนิสิตคณะวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

ล าดบัที่ รหัส ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ผลการประเมนิ

1 5830300036 นาย กฤตกร   รัตนพนัธ์ ไมฝึ่กงาน
2 5830300044 นาย กฤตพร   จนัทร์เพง็ สหกิจ
3 5830300079 นาย กิตติพงษ ์  ฤกษป์ระดบั ผ่าน
4 5830300095 นาย จิรภทัร   ภู่ทบัทิมทอง ไมฝึ่กงาน
5 5830300117 นาย จิรายทุธ์   เตง็ตระกูลพานิช ผ่าน
6 5830300125 นาย จีรพฒัน์   ศรีพุ่มเงิน ผ่าน
7 5830300133 นาย ฉตัรชยั   อินทรอกัษร ผ่าน
8 5830300141 นาย ชโนวจัน์   ธนศกัด์ิสกุล สหกิจ
9 5830300168 นาย เชฏฐมาส   ริยาพนัธ์ ผ่าน

10 5830300176 นาย ฐานพฒัน์   จิลลาวณัย์ ไมฝึ่กงาน
11 5830300184 นางสาว ฐาปนี   ศรเดช ผ่าน
12 5830300192 นางสาว ฐิติยา   หงส์เลิศสกุล สหกิจ
13 5830300206 นาย ณัฐกิตต์ิ   จริตรัมย์ ผ่าน
14 5830300222 นางสาว ณัฐนรีย ์  นิมสุวรรณ์ ผ่าน
15 5830300265 นางสาว ตน้ฝ้าย   เดชะคุปต์ ผ่าน
16 5830300273 นางสาว ตรีกานต ์  ดิสสนะ ผ่าน
17 5830300281 นาย ถาปนา   ปันกอ ไมฝึ่กงาน
18 5830300290 นางสาว ทรรศมล   เมฆมสิุก ผ่าน
19 5830300303 นาย ทนัศพ์ล   พลายเสน ไมฝึ่กงาน
20 5830300311 นาย เทพพิทกัษ ์  บุตรไธสง ไมฝึ่กงาน
21 5830300346 นาย ธนภูมิ   ปัญญาสกุลวงศ์ ไมฝึ่กงาน
22 5830300371 นาย ธนวินท ์  วฒันากูล ไมฝึ่กงาน
23 5830300397 นาย ธนิศร์   ศรีดุสิตานนท์ ผ่าน
24 5830300427 นาย ธวชัชยั   บุญช่วย ผ่าน
25 5830300443 นาย ธีระพงษ ์  ผารุธรรม ไมฝึ่กงาน
26 5830300451 นางสาว นพรัตน์   ทองถนอม ผ่าน
27 5830300460 นาย นพรุจ   กรสิทธิกุล ไมฝึ่กงาน
28 5830300478 นาย นพรุจ   เหมภมร ผ่าน
29 5830300494 นาย นมสัวี   มีครองแบ่ง ไมฝึ่กงาน

30 5830300508 นาย นรากร   เคนวงษ์ ผ่าน
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รายช่ือนิสิตคณะวศิวกรรมคอมพวิเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

ล าดบัที่ รหัส ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ผลการประเมนิ

31 5830300516 นาย นราธร   ดนตรีเจริญ สหกิจ
32 5830300524 นาย นลธวชั   บุญมา ไมฝึ่กงาน
33 5830300559 นาย บญัญพนต ์  ขจรไพศาล ไมฝึ่กงาน
34 5830300575 นาย ปภาณ   ชวนะรานนท์ สหกิจ
35 5830300583 นางสาว ปภาภรณ์   จนัทร์บาง ผ่าน
36 5830300591 นาย ปรัชญา   แสนโคตร ผ่าน
37 5830300605 นาย ปวริศ   เทพแจ่มใจ ไมฝึ่กงาน
38 5830300613 นางสาว ปิยธิดา   สาคร ผ่าน
39 5830300621 นาย ไผท   ลอออรรถพงศ์ ผ่าน
40 5830300630 นาย พงศธร   ค  ามนตรี ไมฝึ่กงาน
41 5830300648 นางสาว พรรณพิลาศ   ชยัเสวิกุล สหกิจ
42 5830300656 นางสาว พชัรินทร์   กระจ่างแจ่ม สหกิจ
43 5830300664 นาย พฒัน์ภูมินนัท ์  ศรีสม ไมฝึ่กงาน
44 5830300672 นาย พนัธวฒัน์   พรมชาติ ผ่าน
45 5830300699 นาย พีรณัฐ   บุบผา ไมฝึ่กงาน
46 5830300729 นาย พีระพล   ช่ืนมว่ง ผ่าน
47 5830300737 นางสาว เพญ็นภา   สะมะแอ สหกิจ
48 5830300745 นาย ภวตั   ศรีสามารถ สหกิจ
49 5830300753 นาย ภทัรพล   ฮวดเฮง สหกิจ
50 5830300761 นาย ภทัรภณ   เตง็เกา้ประเสริฐ ผ่าน
51 5830300788 นาย ภูมิพฒัน์   อภิชาเรืองโรจน์ ผ่าน
52 5830300796 นาย รชานนท ์  โคมลอย สหกิจ
53 5830300800 นาย รัชชานนท ์  อุดมสุข ไมฝึ่กงาน
54 5830300818 นาย ราชภฏั   อ่อนดี ไมฝึ่กงาน
55 5830300826 นาย วชิรวิทย ์  หลกัค  า ไมฝึ่กงาน
56 5830300834 นาย วรรณิต   บวัลอย ไมฝึ่กงาน
57 5830300842 นาย ศรัณย ์  สง่าแสง ผ่าน
58 5830300851 นาย ศิรวชัร   อิศรเดช สหกิจ
59 5830300877 นาย ศุภวิชญ ์  วอ่งสินไพบูลย์ ผ่าน
60 5830300893 นาย สมรักษ ์  ศิริประภากรณ์ ผ่าน
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รายช่ือนิสิตคณะวศิวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

ล าดบัที่ รหัส ค าน าหน้า ช่ือ-สกุล ผลการประเมิน

61 5830300907 นาย สักการ   วงัอินทร์ ไม่ฝึกงาน

62 5830300923 นางสาว สิริมา   เพ่ิมพลู ไม่ฝึกงาน

63 5830300931 นาย สุจินดา   เฉลิมสีมา ผ่าน

64 5830300940 นาย สุทธิพงศ ์  รังสีธรรมกุล ผ่าน

65 5830300974 นาย อนุกูล   ช านาญพนัธ์ ผ่าน

66 5830300991 นางสาว อริญชยา   จุลคง ผ่าน

67 5830301008 นาย อษัฎาวธุ   เหิมขนุทด ไม่ฝึกงาน

68 5830301016 นาย อานนท ์  ภูช าราบ ไม่ฝึกงาน

69 5830301024 นาย อานนัท ์  อรุณสกุลวงศ์ ผ่าน

70 5830301032 นาย อิทธิโชติ   องคศ์รีตระกูล ผ่าน

71 5730300352 นาย ตนุภทัร บุญรักษา ผ่าน

72 5730300808 นาย สุติวสั จอมชยั ผ่าน

73 5730300824 นางสาว สุมนธีรา บุญประเสริฐ ผ่าน

74 5630300920 นาย อนุชา ไมตรีภิรมย์ ผ่าน

75 5730300689 นาย วรรธนยั แสงสุนทร ผ่าน

76 5730300701 นาย วิชชากร ไกรรมยส์ม ผ่าน

77 5730300646 นาย รวิพล ทบัทิมทอง ผ่าน

78 5730300310 นาย ณฐัพล ฐิติพานิชยางกูร ผ่าน

79 5730300930 นาย อินทร์ทชั บรรลือทรัพย์ ไม่ฝึกงาน

80 5730300379 นาย ทยาวีร์ เกิดนานา ผ่าน

81 5730300204 นาย ชินวตัร มจัฉาเก้ือ ผ่าน

82 5730300387 นาย ธนกฤต น่ิมนวล ผ่าน

83 5730300123 นาย จกัรินทร์ วรรณพงษ์ ผ่าน
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รายชื�อนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

1 5830304015 นาย กรกช   อนุสุทธิ� ผ่าน

2 5830304023 นาย กฤตภาส   สายหยุด ผ่าน

3 5830304031 นาย กฤติพงศ์   สืบค้า ผ่าน

4 5830304040 นาย กฤษณพงศ์   ตรีเดชา ผ่าน

5 5830304058 นางสาว กาญจนาพร   สุระสิทธิ� ผ่าน

6 5830304066 นางสาว กุลธิดา   สรเดช ผ่าน

7 5830304074 นาย เกริกพล   ศรีวิบูลย์ ไม่ฝึกงาน

8 5830304082 นาย คณิศร   บุญแน่น ไม่ฝึกงาน

9 5830304104 นาย จักรเพชร   ฝ่ายจิตชอบ ผ่าน

10 5830304147 นาย เจตพล   สมโสภณ ผ่าน

11 5830304171 นางสาว เจนจิรา   กลิ�นหอม ผ่าน

12 5830304198 นาย ชคัทพล   วีระอนันตวัฒน์ สหกิจ

13 5830304201 นาย ชนาธิป   เขียวคํารพ ผ่าน

14 5830304210 นาย ชรัต   รื�นอารมย์ ผ่าน

15 5830304228 นางสาว ชลธิชา   สกุลโรจนธโร ผ่าน

16 5830304236 นาย ชัชวัล   เผื�อนสุข ผ่าน

17 5830304261 นางสาว ชุติกาญจน์   เสนานันท์ ผ่าน

18 5830304279 นาย ชุติพนธ์   นิติรุ่งเรืองกุล ผ่าน

19 5830304287 นาย เชษฐ์ณิฤทธิ�   บูรณะศรีศักดิ� ไม่ฝึกงาน

20 5830304295 นาย ไชยพัฒน์   สวัสดิ�ผล ผ่าน

21 5830304309 นาย ฐิติพันธ์   จงศิริ ผ่าน

22 5830304333 นาย ณัฐกิตต์   วรรณไพบูลย์ ผ่าน

23 5830304368 นางสาว ณัฐพิมาล์   ยังดี สหกิจ

24 5830304392 นาย ต่อลาภ   แดงมูล ผ่าน

25 5830304414 นาย ทิวทัศน์   สุรเจริญการย์ ผ่าน

26 5830304422 นาย ทิวัตถ์   เขียวเจริญ ผ่าน

27 5830304431 นาย สุวิทชญา   จารุสังวร ไม่ผ่านฝึกงาน

28 5830304465 นาย ธีระวิชญ์   เพิ�มดี สหกิจ

29 5830304473 นาย นพรัตน์   ทิมปุ้ย ผ่าน

30 5830304481 นางสาว นฤมล   เอี�ยมศิริ ผ่าน

ลําดับ รหัส คํานําหน้า ชื�อ-สกุล ผลการประเมิน

ผลการฝึกงานภาคฤดูร้อนปี พ.ศ.2561 

คณะกรรมการ ผศ.ดร.ไพโรจน ์ ทองประศรี



รายชื�อนิสิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

31 5830304490 นางสาว นฤมาตร   เพิ�มพูล ผ่าน

32 5830304503 นาย นิธิพัชญ์   เพ็ชรพัฒน์ ไม่ฝึกงาน

33 5830304511 นาย นิธิวัฒน์   ประทุมเหมือน ผ่าน

34 5830304520 นางสาว นิรชา   กล้าสุคนธ์ ผ่าน

35 5830304546 นางสาว เนตรนภา   ไตรสาคร สหกิจ

36 5830304554 นาย เนติพงศ์   จิรภิวงศ์ สหกิจ

37 5830304562 นาย เนติพงษ์   ณุวงษ์ศรี ผ่าน

38 5830304571 นาย เนติพงษ์   ภูฆัง ไม่ฝึกงาน

39 5830304589 นางสาว บงกช   เล็บครุฑ ผ่าน

40 5830304597 นางสาว บุษยา   กลาทอง ผ่าน

41 5830304601 นางสาว เบญจลักษณ์   โสโพธิ� ไม่ฝึกงาน

42 5830304619 นาย ปฏิภาณ   รุจิเรข สหกิจ

43 5830304627 นาย ปฏิภาณ   เลิศพัฒนพันธุ์ ผ่าน

44 5830304635 นาย ปรัตถ์   ผลบุญเรือง ผ่าน

45 5830304643 นาย ปริญญา   สิทธิ�ตรานนท์ ผ่าน

46 5830304651 นางสาว ปรีญาภรณ์   ศรีปะโค ผ่าน

47 5830304660 นาย ปัณณวัฒน์   จอมใจ ผ่าน

48 5830304678 นางสาว ปานตะวัน   คํานิมิตร ผ่าน

49 5830304686 นางสาว ปาริฉัตร   ตุ่มเจริญ ผ่าน

50 5830304694 นางสาว ปารียา   ดีหลาย ผ่าน

51 5830304708 นาย ปิยพงศ์   บุญหนุน ผ่าน

52 5830304716 นาย ปิยวัฒน์   ทองอินทร์ ผ่าน

53 5830304724 นางสาว พนัสนันท์   ศิริคําภู ไม่ฝึกงาน

54 5830304732 นาย พัฒณพล   ว่องสารกิจ สหกิจ

55 5830304741 นาย พิชชากร   สุริโย ผ่าน

56 5830304767 นาย พิศิษฐ์   เรืองเกษมพงศ์ ผ่าน

57 5830304775 นาย เพชรวิทย์   อิ�มประไพ สหกิจ

58 5830304791 นาย ภาคภูมิ   จงสวัสดิ� ผ่าน

59 5830304805 นาย ภานุเดช   ทองธรรมชาติ ไม่ฝึกงาน

60 5830304813 นาย ภูริณัฐ   ศรีวิบูลย์ ไม่ผ่านฝึกงาน

61 5830304830 นาย เมธาวิน   บรรพโต ไม่ฝึกงาน

62 5830304848 นางสาว โยทะกา   กายขุนทด ผ่าน
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63 5830304856 นางสาว รวิภา   พรมวงษ์ ผ่าน

64 5830304864 นาย ฤทธิเกียรติ   มาเอียด ผ่าน

65 5830304872 นาย วณัฐพงศ์   เหมือนบิดา ผ่าน

66 5830304881 นาย วรเมธ   หุ่นดี ผ่าน

67 5830304899 นาย วันเฉลิม   มณีโชติ สหกิจ

68 5830304902 นาย วิชญ์พล   พรหมบุตร ไม่ฝึกงาน

69 5830304911 นางสาว วิลาวัณย์   พรพนานุรักษ์ ไม่ผ่านฝึกงาน

70 5830304929 นาย วิวัฒน์   คุ้มภัย ผ่าน

71 5830304937 นาย วิศรุต   เรืองศิริ สหกิจ

72 5830304945 นาย วีราพัชร์   เอื�อวิบูลธนัต สหกิจ

73 5830304953 นางสาว เวณิกา   รอดลันดา สหกิจ

74 5830304988 นางสาว ศศินา   เสมาทอง ผ่าน

75 5830305011 นาย ศุภรัตน์   วิศวกรสกาว ผ่าน

76 5830305020 นางสาว ศุภลักษณ์   บุสภาค ไม่ฝึกงาน

77 5830305038 นาย สหภัทร์   ทองเมือง ผ่าน

78 5830305054 นาย สหรัฐ   มัธยัสถ์ ไม่ฝึกงาน

79 5830305062 นาย สิทธิพล   ศุภจิตธนานันท์ ผ่าน

80 5830305071 นาย สิทธิวุฒิ   ฉิมพิทักษ์ ไม่ฝึกงาน

81 5830305089 นางสาว สิริภัสร์   อนุกูล ไม่ฝึกงาน

82 5830305097 นางสาว สุดปรารถนา   งิ�วงาม สหกิจ

83 5830305119 นาย เสฏฐวุฒิ   คําแสง ผ่าน

84 5830305127 นาย เสถียรพงษ์   ชาติสุขศิริเดช ไม่ผ่านฝึกงาน

85 5830305135 นาย อดิศร   ตั�งหลัก ผ่าน

86 5830305143 นาย อธิภัทร   ธัญญ์สิน สหกิจ

87 5830305151 นาย อภิวัฒน์   มุขวัฒน์ ผ่าน

88 5830305160 นางสาว อริสา   แก้วสวน ผ่าน

89 5830305178 นางสาว อัจฉรา   เภาวฤทธิ� ผ่าน

90 5830305186 นาย อัษฎา   รุ่งเสรีรัช ผ่าน

91 5830305194 นางสาว อาทิตยา   สายัณห์ ผ่าน

92 5730304161 นาย ชลัมพล เวสารัชประเสริฐ ผ่าน

93 5730304692 นาย ยศวีร์ เมืองจันทร์ ผ่าน

94 5730304170 นาย ชลิตา ขําพันธ์ ผ่าน
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95 5730304081 นาย คณิตศร จันทร์โสภา ผ่าน

96 5730304731 นาย ลักษะณัฐ คําประเสริฐ ผ่าน

97 5730304439 นาย ธาดา จินดาเจี�ย ผ่าน

98 5730305028 นาย อภิชาต วงศ์คําจันทร์ ผ่าน

99 5730304943 นางสาว สโรชา พวงประเสริฐ ผ่าน

100 5730304102 นาย จิณณวัฒน์ พุ่มมณี ผ่าน

101 5730304871 นาย ศุภกิตติ� ชายชุม ผ่าน

102 5730304552 นางสาว ปิยนุช เรืองโชติ ไม่ผ่านฝึกงาน

103 5730304510 นาย ปรมัตถ์ นุ่มฟัก ผ่าน

104 5730304625 นาย ไพรชยนต์ ไชยลิ�นฟ้า ผ่าน

105 5630304186 นาย ชัชชล เช้ากระจ่าง ไม่ผ่านฝึกงาน

106 5730304854 นางสาว ศิรกาญ แก้วดวงใหญ่ ผ่าน

107 5730304862 นาย ศุภกรณ์ พรมจารีย์ ผ่าน

108 5730304463 นาย เธียรสิน โชคอนันท์วรโชติ ผ่าน

109 5730305052 นาย อิธิวัฒน์ นงรักษ์ประเสริฐ ผ่าน

110 5730304293 นาย ณัฐชนน ประชาผดุง ผ่าน

111 5730304447 นางสาว ธิดารัตน์ สถานทิพย์ ไม่ผ่านฝึกงาน

112 5730304226 นางสาว ชุติกาญจน์ สุภาคม ผ่าน

113 5530304494 นางสาว ผาณิตา เศรษฐ์สัมพันธ์ ผ่าน

114 5730304927 นาย สยมภู อิ�มระรื�น ผ่าน

115 5730304200 นาย ชิติสรรค์ ลิ�มสถาพรพงศ์ ผ่าน

116 5730304129 นางสาว จิราพร ศิริเวช ผ่าน
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1 5830306018 นาย กฤติธี   กุลละกุละ สหกิจ

2 5830306034 นางสาว กอบกาญจน์   จารุศะศิ ผ่าน

3 5830306042 นาย กิตติพงศ์   หนุนดี สหกิจ

4 5830306069 นาย ไกรวิน   มาศิริ สหกิจ

5 5830306077 นางสาว จิดาภา   ดีเทียน สหกิจ

6 5830306085 นาย จิตต์ทัศน์   อัครธิติพงศ์ สหกิจ

7 5830306093 นาย จิรวัฒน์   มนัสทรงธรรม ผ่าน

8 5830306107 นางสาว จิรารัตน์   ยอดสวาท ผ่าน

9 5830306115 นางสาว ชญานิน   ถนอมวงค์ ผ่าน

10 5830306123 นางสาว ชลดา   โพธิสุนทร ผ่าน

11 5830306158 นาย ณภัทร   ปฐมปัทมะ สหกิจ

12 5830306166 นางสาว ณัฏฐณิชา   มาตวังแสง ผ่าน

13 5830306174 นาย ณัฏฐพัชร์   พงษ์วิมลพรรณ สหกิจ

14 5830306182 นาย ณัฐกิตต์   พิทักษ์บูรพา ผ่าน

15 5830306191 นางสาว ณัฐณิชา   เอกประเสริฐ สหกิจ

16 5830306204 นาย ณัฐปคัลภ์   สมบัตินุชบัว ผ่าน

17 5830306212 นางสาว ดนชิดา   บุญเรือน สหกิจ

18 5830306221 นางสาว ธัญชนก   อภิชนบัญชา สหกิจ

19 5830306239 นาย ธาวิน   แปงคํา ผ่าน

20 5830306247 นาย ธีรธรรม   โหราศาสตร์ ผ่าน

21 5830306255 นางสาว นภสร   บุบผาชาติ สหกิจ

22 5830306280 นางสาว นัทธมน   ดวงประเสริฐ ผ่าน

23 5830306298 นางสาว นิตยลัภย์   เฮงทวีทรัพย์สิริ สหกิจ

24 5830306301 นางสาว นิรัชพร   ปานเจิม ผ่าน

25 5830306310 นางสาว นุกภาพร   สีใสธรรม ไม่ฝึกงาน

26 5830306336 นางสาว เบญจรัตน์   ทองเพชร ผ่าน

27 5830306344 นางสาว เบญจวรรณ   วงเวียน สหกิจ

28 5830306352 นาย ปฏิญญา   โคมหอม ผ่าน
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29 5830306387 นาย ปัณณวิชญ์   กังวาฬไกรไพศาล ผ่าน

30 5830306409 นางสาว ปิยธิดา   ทองแป้น สหกิจ

31 5830306417 นางสาว ปิยะธิดา   อ่อนภักดี สหกิจ

32 5830306425 นาย ปิยังกูร   โชคอนันต์ตระกูล สหกิจ

33 5830306433 นางสาว ปุญพรรณ   กุลกรม ผ่าน

34 5830306441 นางสาว ปุณยวีร์   เลี�ยมพิพัฒน์ ผ่าน

35 5830306450 นาย เผด็จการ   ยิ�มเยื�อน ผ่าน

36 5830306476 นาย พงศธร   ลํ�าจุมจัง สหกิจ

37 5830306492 นาย พนธ์พัทธ์   ผดุงศิลป์ไพโรจน์ ผ่าน

38 5830306506 นางสาว พรพิรัฐ   รื�นอารมย์ สหกิจ

39 5830306514 นาย พัชรพล   โพกิลา ผ่าน

40 5830306531 นาย พิษณุ   สุจริตธรรม สหกิจ

41 5830306549 นาย ภูธิป   ตนะวิไชย ผ่าน

42 5830306557 นางสาว มณฑิตา   เลิศดี ผ่าน

43 5830306565 นาย ยศธร   ธนบดี ผ่าน

44 5830306573 นางสาว รพีพรรณ   สว่างจิตต์ สหกิจ

45 5830306603 นาย วงศธร   แก้วรุ่งเรือง สหกิจ

46 5830306611 นางสาว วชิราภรณ์   ยินดี ผ่าน

47 5830306620 นาย วรพล   อมรชีวิน ผ่าน

48 5830306638 นางสาว วรรณศิริ   อรุณชัยรัตน์ สหกิจ

49 5830306646 นางสาว วรัญญา   เอมอร ผ่าน

50 5830306654 นางสาว วลัญชณัฐ   พุ่มสุข สหกิจ

51 5830306662 นาย วิทวัส   กลิ�นสุคนธ์ ผ่าน

52 5830306671 นางสาว วิมลทิพย์   พุทธตรัส ผ่าน

53 5830306689 นาย วีรภัทร   ดอกจันทร์ สหกิจ

54 5830306697 นางสาว ศิรประภา   ขุนมธุรส สหกิจ

55 5830306701 นางสาว ศุทธินี   ปัทมะนาวิน ผ่าน

56 5830306719 นางสาว ศุภรดา   ศิลปศาสตร์ สหกิจ
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57 5830306727 นางสาว ศุภสิริ   เพชรชนะ สหกิจ

58 5830306735 นางสาว ศุภางค์   วัชรปัญจมาศ สหกิจ

59 5830306743 นางสาว ศุภิสรา   รงค์ชนะ สหกิจ

60 5830306751 นาย สรศักดิ�   คงรอด ผ่าน

61 5830306760 นาย สิทธิพร   บุญสิงห์ ผ่าน

62 5830306778 นาย สิทธิศักดิ�   บุญเรือง ผ่าน

63 5830306794 นางสาว สุชาวดี   เอี�ยมดี สหกิจ

64 5830306824 นางสาว สุทธิมนต์พร   เชาวน์ชัยวงศ์ ไม่ฝึกงาน

65 5830306832 นางสาว สุธิกานต์   หนูด้วง สหกิจ

66 5830306841 นางสาว สุภัสสรา   ชาญหัตถกิจ สหกิจ

67 5830306859 นางสาว สุรัชฎาภรณ์   เนื�องไชยยศ ผ่าน

68 5830306867 นางสาว สุวณีย์   เพียรกล้า ผ่าน

69 5830306875 นางสาว สุวพิชญ์   ขาวนวล สหกิจ

70 5830306883 นาย แสงชัย   แสงฉาย ไม่ฝึกงาน

71 5830306891 นาย อนรรฆ   พัชรศรีไพศาล สหกิจ

72 5830306905 นาย อนันต์   พรคนึง ผ่าน

73 5830306913 นางสาว อัสมาอ์   ฆ้องวงศ์ ผ่าน

74 5830306921 นางสาว อุนนดา   มานะธัญญา สหกิจ

75 5830306948 นาย ฮาริส   บูรณวนิช สหกิจ

76 5730306881 นาย หฤษฎ์ หาญวัฒนานุกุล ผ่าน

77 5730306814 นางสาว ศรัญชณาค์ภา กฤชกาญจนพันธ์ ผ่าน

ผลการฝึกงานภาคฤดูรอ้น ปี พ.ศ.2561 

คณะกรรมการ ผศ.ดร.สิรางค ์กลั�นคาํสอน 

อ.จนัจิรา คงชื�นใจ



รายชื�อนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื�องกลและการออกแบบ

1 5830302012 นางสาว กมลทิพย์   เพชรศรี ผ่าน

2 5830302039 นาย กรวิชญ์   โชติเจริญนาน ผ่าน

3 5830302047 นาย กฤษฎา   เวฬุดิตถ์ ผ่าน

4 5830302055 นาย กฤษณพล   นารี ผ่าน

5 5830302063 นาย กฤษณะ   หาศาสตร์ศรี ผ่าน

6 5830302071 นาย กฤษณะรัตน์   แทนทด ผ่าน

7 5830302080 นาย กฤษดา   สระทองทา ผ่าน

8 5830302098 นาย กาญจนศักดิ�   โพธิ�เผือก ไม่ฝึกงาน

9 5830302101 นาย กิตติคุณ   คงสิบ ผ่าน

10 5830302110 นาย กิตติภาคย์   วชิระ ผ่าน

11 5830302128 นาย กิตติวินท์   ศรีมหรรณ์ ผ่าน

12 5830302136 นาย กีรติ   ฉัตรศตายุ ผ่าน

13 5830302152 นาย จิรวัฒน์   สุกอร่ามเจริญ ผ่าน

14 5830302161 นาย เจษฎา   มาตยาคุณ ผ่าน

15 5830302179 นาย เจษฏา   พิทักษิณ ไม่ฝึกงาน

16 5830302187 นาย ชลกร   กุลเตชะมาภรณ์ ผ่าน

17 5830302195 นาย ฐิตินัฏฐ์   นราคมปัญญาวัฒน์ ผ่าน

18 5830302209 นาย ณัฐ   ตัณฑสุวรรณ ผ่าน

19 5830302217 นางสาว ณัฐณิชา   บ่อแก้ว ผ่าน

20 5830302225 นาย ณัฐนนท์   ขุนทอง ผ่าน

21 5830302233 นาย ทรรศนะ   โชติชื�น ผ่าน

22 5830302241 นาย ทวีศักดิ�   โตสงค์ ไม่ฝึกงาน

23 5830302250 นาย ทัตเทพ   วุฒิเฟย ผ่าน

24 5830302268 นาย ทัตพงศ์   แก้วอร่ามศรี ผ่าน

25 5830302276 นาย ธนกร   ปานกิจเจริญ ผ่าน

26 5830302284 นาย ธนกฤต   ระวังงาน สหกิจ

27 5830302292 นาย ธนกฤต   สินทะเกิด ผ่าน

28 5830302306 นาย ธนกิจ   ทะหมุน ผ่าน

29 5830302322 นาย ธนพล   เกิดวิเศษสิงห์ ผา่น

30 5830302331 นาย ธนพล   บุญธรรม ผ่าน

ลําดับ รหัส คํานําหน้า ชื�อ-สกุล ผลการประเมิน

ผลการฝึกงานภาคฤดูรอ้น ปี  พ.ศ.2561 

คณะกรรมการ ผศ.ดร.รจนา ประไพนพ



รายชื�อนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื�องกลและการออกแบบ

ลําดับ รหัส คํานําหน้า ชื�อ-สกุล ผลการประเมิน

31 5830302349 นาย ธนวัฒน์   พงศ์ศิริถาวร ผ่าน

32 5830302357 นาย ธนสิทธิ�   ประสิทธิ�เขตกิจ ผา่น

33 5830302365 นาย ธนากร   ข้ามสาม ผ่าน

34 5830302373 นาย ธาดาพงษ์   บุญมา ผ่าน

35 5830302381 นาย ธิษณ์รเมช   พานิชการ ผ่าน

36 5830302390 นาย นพรัตน์   นิยมไทย ผ่าน

37 5830302403 นาย นราธิป   ชัยสายัณห์ ผ่าน

38 5830302411 นาย นิธิศรุต   พงษ์ศรี ผ่าน

39 5830302420 นาย ปฏิภัทร   ภัยเนียม ผ่าน

40 5830302438 นาย ปฏิภาณ   ปานเล็ก ไม่ฝึกงาน

41 5830302446 นาย ปภาวิน   ปิ�นทองพันธุ์ ผ่าน

42 5830302454 นาย ปิยชนน์   นาคสวัสดิ� ผ่าน

43 5830302462 นาย ปิยะบุตร   ถนอมเกียรติ ผ่าน

44 5830302471 นาย พงศกร   เอกสินชล ไม่ฝึกงาน

45 5830302489 นาย พชร   พงษ์พิพัฒน์วัฒนา ผ่าน

46 5830302497 นางสาว พรรณวดี   แวนาแว ผ่าน

47 5830302519 นาย พศวัต   วสุวิทย์ ผ่าน

48 5830302527 นางสาว พิชญาภา   ชูวัฒนวิทย์ ผ่าน

49 5830302535 นาย พีรรัฐ   วิกาหะ ผ่าน

50 5830302543 นาย ไพฑูรย์   เพชรชูพงศ์ ผ่าน

51 5830302560 นาย ภิเษก   ไชยชนะ ผ่าน

52 5830302578 นาย ภูมิธีระ   ปลอดภัย ไม่ฝึกงาน

53 5830302586 นาย ภูมิพัชร   เริงพิทักษ์ ไม่ฝึกงาน

54 5830302594 นาย ภูมิภัทร์   คงเกตุ ผ่าน

55 5830302608 นาย เมลวิน สแตนลีย์   วีระสกุล ผ่าน

56 5830302616 นาย รชฏพงศ์   ลี�ทวีสุข ผ่าน

57 5830302624 นาย รชต   ถิระเลิศพานิชย์ ผ่าน

58 5830302632 นาย รัชชานนท์   เผือกพิพัฒน์ ผ่าน

59 5830302641 นาย รัฐบาล   ยิ�มเยื�อน ผ่าน

60 5830302659 นางสาว รินทร์ลภัส   ทัพพ์ดิเรกลาภ สหกิจ

ผลการฝึกงานภาคฤดูรอ้น ปี  พ.ศ.2561 

คณะกรรมการ ผศ.ดร.รจนา ประไพนพ



รายชื�อนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื�องกลและการออกแบบ

ลําดับ รหัส คํานําหน้า ชื�อ-สกุล ผลการประเมิน

61 5830302683 นาย วสุพล   ปัญจรัตน์ ผ่าน

62 5830302691 นาย วันปิยะ   รัตนวิจิตร ผ่าน

63 5830302705 นาย ศรัณย์   สองห้อง ผ่าน

64 5830302713 นาย ศรัณย์พงษ์   ประภาวุฒิพงศ์ ผ่าน

65 5830302721 นางสาว ศิรภัสสร   สรรพชัย สหกิจ

66 5830302730 นางสาว ศิริพรรณ   อินทนาม ผ่าน

67 5830302748 นาย ศิวกร   แก่นจันทร์ ไม่ฝึกงาน

68 5830302756 นางสาว ศิศิรา   ใจมั�น ผ่าน

69 5830302772 นาย ศุภพงศ์   พาเขียว ผ่าน

70 5830302799 นาย สนธยา   สาอาจ ผ่าน

71 5830302802 นาย สิทธิพจน์   ไกลกลิ�น ผ่าน

72 5830302811 นาย สินทรัพย์   ภู่ดํารงค์ ผ่าน

73 5830302829 นาย สิปปภาส   โยมา ผ่าน

74 5830302837 นาย สิรวิชญ์   ดุสดีภักดิ� ผ่าน

75 5830302845 นาย สุกฤษฎิ�   หงษ์ษา ผ่าน

76 5830302870 นาย อภิวัฒน์   ลิภา ผ่าน

77 5830302888 นาย อรรถนิติ   ทองพัฒน์ ไม่ฝึกงาน

78 5830302896 นางสาว อวิกา   รัศมี ผ่าน

79 5830302900 นาย อัษฎา   ชัยพิบูลย์ ผ่าน

80 5830302918 นาย อุศมาน   คุ้มบ้าน ผ่าน

81 5530302114 นาย จตุพงศ์ ศิริลักษณ์ ผ่าน

82 5530302343 นาย ธนพล ทักษิณพัฒนาพงศ์ ผ่าน

83 5630302604 นาย โรจน์ศักดิ� ศรีทอง ผ่าน

84 5730302045 นาย กรวิชญ์ เฮ้ามงคล ไม่ฝึกงาน

85 5430302384 นาย ณรงค์ฤทธิ� ริ�นสุคนธ์ ผ่าน

86 5430302708 นางสาว นพนภา จตุราวิยสัจ ผ่าน

87 5430303186 นาย สิรภพ ยังคํามั�น ผ่าน

ผลการฝึกงานภาคฤดูรอ้น ปี  พ.ศ.2561 

คณะกรรมการ ผศ.ดร.รจนา ประไพนพ



รายชื�อนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื�องกลและระบบการผลิต

1 5830360047 นาย กฤษณวงศ์   พรหมศร ผ่าน

2 5830360055 นาย กษิภัท   สายทอง ผ่าน

3 5830360063 นาย ก้องภพ   อินทุลักษณ์ ผ่าน

4 5830360071 นาย กาณพิชญ์   สุขโต สหกิจ

5 5830360080 นาย กิตติทัต   ชัยพรสุไพศาล ผ่าน

6 5830360110 นาย จักรภัทร   เตียวสุรัตน์กุล ผ่าน

7 5830360179 นาย ฐากูล   ประทีปะผลิน ผ่าน

8 5830360195 นางสาว ณัฐณิชา   ตัณฑะสุวรรณะ ไม่ฝึกงาน

9 5830360209 นาย ณัฐธัญ   อยู่คะเชนทร์ ผ่าน

10 5830360233 นาย ณัฐวัฒน์   พิภพพรชัย ผ่าน

11 5830360241 นาย ทศพล   กุลประยงค์ ผ่าน

12 5830360268 นาย ธนกร   คงภิรมย์ชื�น ผ่าน

13 5830360276 นาย ธนกานต์   ดอกอัญชัญ สหกิจ

14 5830360284 นาย ธนชาติ   นาคมอญ ผ่าน

15 5830360292 นาย ธนพนธ์   ครุฑใจกล้า ผ่าน

16 5830360306 นาย ธนพัต   หิตะจารีย์ ผ่าน

17 5830360314 นาย ธนภูมิ   หวังเจ๊ะ ผ่าน

18 5830360322 นาย ธนากร   พันพูรักษ์ ไม่ฝึกงาน

19 5830360349 นาย ธีรพร   เจริญผ่อง ผ่าน

20 5830360357 นาย ธีรวัฒน์   ชาวบล ผ่าน

21 5830360373 นางสาว นัสสิมา   เชาว์ชนะกิจ ไม่ฝึกงาน

22 5830360381 นางสาว เบญญาภา   แซ่เฮง ผ่าน

23 5830360390 นางสาว ปณิชา   ผลช้างชาวนา ผ่าน

24 5830360403 นาย ปริเมธ   อยู่สุข ผ่าน

25 5830360420 นาย พงศ์พิสุทธิ�   แก้วแสน ไม่ฝึกงาน

26 5830360438 นาย พัทธ์ดนัย   สิทธิโชคสกุลชัย ไม่ฝึกงาน

27 5830360454 นาย พีระวัฒน์   สัจจวรพัจน์ ผ่าน

28 5830360462 นาย ฟูรกอน   ผาติวรากร ผ่าน

รหัส คํานําหน้า ชื�อ-สกุล ผลการประเมินลําดับ

ผลการฝึกงานภาคฤดูรอ้น ปี พ.ศ.2561 

คณะกรรมการ ดร.สุจินต ์วนัชาติ



รายชื�อนิสิตสาขาวิศวกรรมเครื�องกลและระบบการผลิต

รหัส คํานําหน้า ชื�อ-สกุล ผลการประเมินลําดับ

29 5830360519 นางสาว มิ�งขวัญ   อนุสิฏฐกุล ผ่าน

30 5830360551 นาย วสันต์ชัย   ศรีมูล ไม่ฝึกงาน

31 5830360560 นาย วัฒนภัทร   คําวรรณาบูลย์ สหกิจ

32 5830360578 นาย วันชัย   ศักดิ�ภิรมย์ ผ่าน

33 5830360586 นาย วิทวิทย์   จงสุขไว สหกิจ

34 5830360594 นางสาว วิทิตยา   แก้วเกิด ผ่าน

35 5830360608 นาย วุฒิชัย   เจียรอุดมทรัพย์ ผ่าน

36 5830360624 นางสาว ศรุตา   เพ็งกลัด ผ่าน

37 5830360632 นางสาว ศศิภา   ซื�อตรง ผ่าน

38 5830360641 นาย ศิรภพ   ปานดํารง ไม่ฝึกงาน

39 5830360659 นาย ศิวกร   วงศ์มูล ผ่าน

40 5830360675 นาย สรัล   อนุมาตย์ ไม่ฝึกงาน

41 5830360691 นาย สิทธา   สารสิงห์ ผ่าน

42 5830360705 นางสาว เสาวลักษณ์   แสนตลาด ผ่าน

43 5830360730 นาย อลัน   หะไร ผ่าน

44 5630360515 นาย วราวิทย์ สุธรรมชัย ผ่าน

45 5630360451 นางสาว ภัทรคุณ บุญเลิศ ผ่าน

46 5730360070 นางสาว จารุวรรณ หมวดชนะ ผ่าน

47 5730360487 นางสาว โยษิตา ศรีวิบูลย์ชัย ผ่าน

48 5730360045 นางสาว เกศมณี บุญนุ่ม ผ่าน

49 5730360444 นางสาว พีรยา พีรศานติกุล ผ่าน

50 5730360053 นางสาว ขวัญกมล โตพ่วง ผ่าน

ผลการฝึกงานภาคฤดูรอ้น ปี พ.ศ.2561 

คณะกรรมการ ดร.สุจินต ์วนัชาติ
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