
ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่าน/ไม่ผ่าน
1 6130308019 นางสาว กญัจณาพร เลขะพาส ผ่าน
2 6130308035 นาย กิตติภณ ทางเรือ ผ่าน
3 6130308051 นาย เจษฎากร สิวะโมกข์ ผ่าน
4 6130308078 นางสาว ชนิตสิรี พลูสวสัด์ิ ผ่าน
5 6130308086 นางสาว ชโลทร ผลประเสริฐ ผ่าน
6 6130308094 นาย ณัฐพล จนัทวิมล ผ่าน
7 6130308124 นาย ทยากร สุทธิพนัธ์ ผ่าน
8 6130308132 นาย ทรัพยเ์พ่ิม ป้องกนั ผ่าน
9 6130308141 นาย ทกัษด์นยั ตั้งวงษอุ์ทยั ผ่าน
10 6130308159 นาย ทินภทัร ชูณรงค์ ผ่าน
11 6130308175 นาย ธนกฤต ปิยะอมรกุล ผ่าน
12 6130308183 นาย ธนพฒัน์ มากแสง ผ่าน
13 6130308191 นางสาว ธนิตา อาจจุฬา ผ่าน
14 6130308205 นางสาว ธญัลกัษณ์ ค  าสอน ผ่าน
15 6130308213 นาย ธีรพฒัน์ นยัวิริยะ ผ่าน
16 6130308221 นางสาว ธีริศรา อินทร์ชู ผ่าน
17 6130308230 นาย นนทพนัธ์ รุ่งเรืองผล ผ่าน
18 6130308256 นาย นนัทพงศ ์พิระขมัม์ ผ่าน
19 6130308264 นางสาว บญุฑริกา เสาร์สุวรรณ ผ่าน
20 6130308272 นาย ปรัชญา สิงห์จนัทร์ ผ่าน
21 6130308281 นางสาว ปณิุกา วรรณทอง ผ่าน
22 6130308299 นางสาว พงษล์ดา ใจดี ผ่าน
23 6130308302 นางสาว พรนภา เพง็เสง่ียม ผ่าน
24 6130308311 นางสาว พาขวญั ขาวสงวน ผ่าน
25 6130308329 นางสาว พิชชาพร ธรรมนนัทิยะ ผ่าน
26 6130308337 นางสาว พิมพช์นก รัตนคช ผ่าน
27 6130308345 นาย พิริยกร จนัทร์คง ผ่าน
28 6130308361 นาย เพชรพฤทธ์ิ การงาน ผ่าน
29 6130308370 นางสาว ภควรรณ เช้ือดวงผูย ผ่าน
30 6130308388 นาย ภาคภูมิ สามะ ผ่าน
31 6130308400 นางสาว มุทิตา คงคาหลวง ผ่าน
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่าน/ไม่ผ่าน
32 6130308418 นาย เมธสั ริมสมุทรไชย ผ่าน
33 6130308426 นาย รวีวฒัน์ พรรณาภพ ผ่าน
34 6130308434 นางสาว วรรณศร ศรีชยั ผ่าน
35 6130308442 นาย วรุตม ์พิกุลทอง ผ่าน
36 6130308451 นาย วชัรปราการ จิโนรส ผ่าน
37 6130308469 นางสาว ศตนนัทน์ จนัทร์ปาน ผ่าน
38 6130308477 นางสาว ศศิธร ชะเอม ผ่าน
39 6130308493 นาย สมพฒัน์ ข  าเจริญ ผ่าน
40 6130308507 นางสาว สหฤทยั กิจจานุรักษ์ ผ่าน
41 6130308523 นาย สาริน กาญจนพนัธุ ผ่าน
42 6130308540 นาย สิทธิศกัด์ิ แกว้ทอง ผ่าน
43 6130308574 นางสาว สุชานนัท ์ฤทธิวิชยั ผ่าน
44 6130308582 นางสาว สุธาภา ร่ืนวงษา ผ่าน
45 6130308604 นางสาว หน่ึงฤทยั พานทอง ผ่าน
46 6130308612 นางสาว อนญัะพร เท่ียงขนั ผ่าน
47 6130308639 นางสาว อจัฉรา ศิริณภทัร ผ่าน
48 6130308647 นาย เอกชยั ลาภอนนัต์ ผ่าน
49 6030308025 นาย กฤติน เป่ียมปรีชารัตน์ ผ่าน
50 6030308173 นางสาว ณัฐมล มีกิริยา ผ่าน
51 6030308122 นางสาว ณัฏฐริณีย ์สุท  าแปง ผ่าน
52 6030308424 นาย พทุธพงศ ์ศิริกุล ผ่าน
53 6030308581 นาย สฤษฏไ์ชย ใบธน ผ่าน
54 6030308076 นาย เจษฎากร ทรัพยส์อน ผ่าน
55 6030308441 นาย ภาณุพงศ ์สุขเกษม ผ่าน
56 6030308530 นาย ศุภกิจ มีทอง ผ่าน
57 6030308505 นาย วรภทัร บวัเผ่ือน ผ่าน
58 6030308238 นาย ธนวฒัน์ สุวรรณศกัด์ิ ผ่าน
59 6030308084 นาย ฉตัรชยั คงเกาะ ผ่าน
60 6030308611 นางสาว สุดารัตน์ กาญจนก ายาน ผ่าน
61 6030308157 นางสาว ณัฐทมล เสือนอ้ย ผ่าน
62 6030308521 นางสาว วิภาพร ชอบช ้า ผ่าน
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่าน/ไม่ผ่าน
63 6030308068 นางสาว กุลธิดา นานพสุนทรศิลป ผ่าน
64 6030308645 นาย เสฏฐวุฒิ วงษช์มภู ผ่าน
65 6030308343 นาย ปรัชญ ์มาประโพธ์ิ ผ่าน
66 6030308602 นางสาว สุฎาพร จะมวัดี ผ่าน
67 6030308017 นาย กฤตเมธ มีปัญโญ ผ่าน
68 6030308513 นาย วนัวิเศษ อ้ึงเลิศตระกูล ผ่าน
69 6030308319 นาย บญุยนิตย ์สิทธิพนัธ์ ผ่าน
70 6030308483 นางสาว ฤชุดา ประสารทอง ผ่าน
71 6030308360 นางสาว พรนภสั ศรีโสดา ผ่าน
72 6030308408 นางสาว พิมชนก ปานใย ผ่าน
73 6030308696 นาย เอกวิน คุม้พงษ์ ผ่าน
74 6030308661 นาย อนุทยั สมยัรัฐ ผ่าน
75 6030308190 นางสาว ถิรนนัท ์แซ่ตงั ผ่าน
76 6030308289 นางสาว นนัทยา บญุส่ง ผ่าน
77 6030308165 นางสาว ณัฐมน อยูนุ่ช ผ่าน
78 6030308556 นาย ศุภณัฐ เดือนศิริรัตน์ ผ่าน
79 6030308351 นาย ปวีวฒัน์ แสงยนุนท์ ผ่าน
80 6030308092 นางสาว ชชันีย ์ทองทศันีย์ ผ่าน
81 6030308335 นาย ปณัฐชยั ไค่นุ่นนอ้ย ผ่าน
82 6030308327 นาย ปณชยั บญุทอง ผ่าน
83 6030308572 นาย สรสิช โลจายะ ผ่าน
84 6030308599 นาย สุกฤษฏ์ิ กรีวชัรินทร์ ผ่าน
85 6030308416 นางสาว พิมพล์ดา  ประเสริฐกุล ผ่าน
86 6030308271 นาย นทัธพงศ ์นิลภูมิ ผ่าน
87 6030308653 นาย อติชาต โพธ์ิเจริญ ผ่าน
88 6030308432 นางสาว ไพลิน พนัธุพ์านิช ผ่าน
89 603038114 นางสาว ณัชชา แสงโรจน์ ผ่าน
90 6030308106 นาย ชยัภทัร มาสาซา้ย ผ่าน
91 6030308149 นาย ณัฐชา แกว้เกิด ผ่าน
92 6030308688 นางสาว อจัฉรา ปานราม ผ่าน
93 6030308475 นางสาว ริสานนัท ์ปันส่วน ผ่าน



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่าน/ไม่ผ่าน
94 6030308564 นาย ศุภฤกษ ์พทุธหลา้ ผ่าน
95 6030308548 นาย ศุภชยั พิริยะกิจไพบลูย์ ผ่าน
96 6030308181 นางสาว ณัฐริกา เพ่ิมทอง ผ่าน
97 5730308299 นาย บญุฤทธ์ิ เอ่ียมโอฐ ผ่าน
98 6030308301 นาย บญุญรัตน์ ทัว่ดา้ว ผ่าน
99 5830308509 นาย รัฐสภา พจ าศิล ผ่าน

ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่าน/ไม่ผ่าน
1 6130308027 นางสาว กญัญาณัฐ อน้นอ้ย ไม่ฝึกงาน
2 6130308043 นาย คมกฤษ อุเทนสุต ไม่ฝึกงาน
3 6130308167 นาย ธนกฤต บญุภกัดี ไม่ฝึกงาน
4 6130308515 นาย สหสัวรรษ แกว้กรุง ไม่ฝึกงาน
5 6130308591 นางสาว สุปราณี ครุธพนัธ์ ไม่ฝึกงาน
6 6130308621 นาย อรรณพ กนัยาลือ ไม่ฝึกงาน
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

1 6130300115 นำงสำว ชนำกำนต ์อุ่นใจ ผำ่น
2 6130300140 นำย เฌอเวสม ์ฉิมกิจ ผำ่น
3 6130300409 นำงสำว นภสัวรรณ มีมงคล ผำ่น
4 6130300417 นำย นนัทวฒัน์ สองสีดำ ผำ่น
5 6130300441 นำย นิธิวฒัน์ คงสวสัด์ิ ผำ่น
6 6130300450 นำงสำว นิสำกร พรหมประทมุ ผำ่น
7 6130300468 นำงสำว เบญจมำศ เอียดเดช ผำ่น
8 6130300492 นำย ปณิธำน ปริุสำร ผำ่น
9 6130300590 นำย พรภทัร มณีชยัสิริโชค ผำ่น
10 6130300654 นำย ภทัรพงศ ์ธนเกียรติหิรัญ ผำ่น
11 6130300719 นำย รฐนนท ์หงส์ทองสกุล ผำ่น
12 6130300786 นำงสำว วรลกัษณ์ ภำคอตั ผำ่น
13 6130300816 นำงสำว ศรัญญำ เสือพิทกัษ์ ผำ่น
14 6130300867 นำย ศิศิรำ วนัทอง ผำ่น
15 6030300865 นำย ยศธนชั สุทธิรัตน์ ผำ่น
16 6030301110 นำย สุพิชชยั องคะช่ืน ผำ่น
17 6030300857 นำย ภูมิพฒัน์ นำคงำม ผำ่น
18 6030300466 นำย ธีรศกัด์ิ  มรรคไพบลูย์ ผำ่น
19 5930300593 นำย ภำณุ ภำสมณี ผำ่น
20 5930300682 นำงสำว รัชฎำกรณ์  รัตนพนัธ์ ผำ่น
21 6030300555 นำงสำว เบญจพร สุวรรณประภำศรี ผำ่น
22 6030300237 นำย เชษฐำ วิทยประสิทธ์ิกุล ผำ่น
23 5930300763 นำย วุฒิธญัเทพ ปัญญำปฏิพทัธ์ ผำ่น
24 6030300318 นำย ณัฐพงค ์ ต่ืมสูงเนิน ผำ่น
25 6030300075 นำงสำว กลัยำรัตน์ ศรีชยั ผำ่น
26 6030300113 นำงสำว กุลนนัท ์ประสำนเช้ือ ผำ่น
27 6030300121 นำย คณิตศร ชีรำนนท์ ผำ่น
28 6030300521 นำงสำว นียร์ดำ จนัทร์ศิริ ผำ่น
29 6030300539 นำย เนติพงษ ์แซ่ตัน๊ ผำ่น

Thanatsorn
Typewritten Text
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์

Thanatsorn
Typewritten Text
คณะทำงานฝึกงานและสหกิจศึกษา

Thanatsorn
Typewritten Text
อ.กรวิทย์ ออกผล ประจำภาคฤดูร้อนปี พ.ศ.2564



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

30 6030300938 นำงสำว วำทิยำ วงศเ์จริญ ผำ่น
31 6030301004 นำย ศภุธชั ทองกล ่ำ ผำ่น
32 6030301136 นำย สุรยทุธ ์ฤทธ์ิร่ืน ผำ่น
33 6030301195 นำย อิฟฟำน หะยอิีสมำแอ ผำ่น
34 6030300822 นำย ภำณุวฒัน์ กฤษณำมระ ผำ่น
35 6030300024 นำงสำว กรวรรณ  เมฆฉำย ผำ่น
36 6030300041 นำงสำว กฤติยำ อธิจร ผำ่น
37 6030300181 นำย ชนสิทธ์ิ  สิงหเสนี ผำ่น
38 6030300369 นำย ทินภทัร รัตนำธรรม ผำ่น
39 6030300407 นำย ธนภทัร เรืองฤกษ์ ผำ่น
40 6030300571 นำย ประพฒัน์ วิริยะรุ่งเรืองชยั ผำ่น
41 6030300253 นำงสำว ฐปนรรฆ ์ด่ำนเสรี ผำ่น
42 6030300261 นำย ณภทัร คุณำพรธีรกุล ผำ่น
43 6030300377 นำย ธนกฤต เรืองสวสัด์ิ ผำ่น
44 6030300415 นำย ธนวฒัน์ จิรวรรธวำนิช ผำ่น
45 6030300741 นำย พชัร อคัรประสิทธ์ิ ผำ่น
46 6030300750 นำงสำว พิชชำกร เผำ่วิจำรณ์ ผำ่น
47 6030300172 นำย เฉลิมพนัธุ ์ สุขมุำลวงศ์ ผำ่น
48 6030300423 นำย ธนวฒัน์ พงษม์ำนุรักษ์ ผำ่น
49 6030300652 นำย พงศพ์ล จีรบณุย์ ผำ่น
50 6030300687 นำย พงศภ์ำวี คงวฒัน์ทวีสิน ผำ่น
51 6030300717 นำย พชรชยั แตงโสภำ ผำ่น
52 6030300962 นำย วุฒิภทัร สำยชนะ ผำ่น
53 6030301063 นำงสำว สิตำวีร์  สิทธิรัตนพชัร์ ผำ่น
54 6030301128 นำงสำว สุภิญญำ แกว้วรรณำ ผำ่น
55 6030301080 นำย สิริพงศ ์ผลพฤกษำ ผำ่น
56 6030300580 นำย ปรีชำพล ปริุสำร ผำ่น



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

1 6130300107 นำย ชนชิต ประจิมทิศ ไม่ฝึกงำน
2 6130300166 นำย ณพชร สิทธิเขตรกรรณ์ ไม่ฝึกงำน
3 6130300174 นำงสำว ณัฏฐกรรณ์ บงัทอง ไม่ฝึกงำน
4 6130300191 นำย ณัฐดนยั บวัแยม้ ไม่ฝึกงำน
5 6130300212 นำย ณัฐวุฒิ ลีฬหรัตนรักษ์ ไม่ฝึกงำน
6 6130300263 นำย ธนเกียรติ พลำยงำม ไม่ฝึกงำน
7 6130300271 นำย ธนโชติ พลบ ำรุง ไม่ฝึกงำน
8 6130300301 นำย ธนวฒัน์ เจริญธิติธรรม ไม่ฝึกงำน
9 6130300344 นำย ธนำธิป จอมเกำะ ไม่ฝึกงำน
10 6130300379 นำย ธชัพล บวับำน ไม่ฝึกงำน
11 6130300395 นำย นนทคุณ จิระประพนัธ์ ไม่ฝึกงำน
12 6130300425 นำย นำธำน บตุตะ ไม่ฝึกงำน
13 6130300514 นำงสำว ปรมำภรณ์ สงัขปิ์ติกุล ไม่ฝึกงำน
14 6130300531 นำงสำว ปรียำภรณ์ มุสิกะอินทร์ ไม่ฝึกงำน
15 6130300611 นำย พิชญะ สุวรรณ ไม่ฝึกงำน
16 6130300638 นำย ภคพงษ ์อินทรประเสริฐ ไม่ฝึกงำน
17 6130300689 นำย มนตม์นสั ใจโทน ไม่ฝึกงำน
18 6130300735 นำย รัชพล อทัธไกรวุทธ ไม่ฝึกงำน
19 6130300778 นำงสำว วรรณพร รสชุ่ม ไม่ฝึกงำน
20 6130300824 นำงสำว ศศิวิมล ชนะสงครำม ไม่ฝึกงำน
21 6130300832 นำย ศิริพล เทียนเครือ ไม่ฝึกงำน
22 6130300859 นำย ศิวชั สบัประสำน ไม่ฝึกงำน
23 6130300948 นำงสำว สุทธิตำ นำทนัรีบ ไม่ฝึกงำน
24 6130300981 นำย หำญณรงค ์จีบแกว้ ไม่ฝึกงำน
25 6130301006 นำย อนนัดำ เมธำ ไม่ฝึกงำน
26 6130301031 นำงสำว อริศำ หลิวอัง๋ ไม่ฝึกงำน
27 6130301073 นำงสำว อำรยำ บวรวิวรรธน์ ไม่ฝึกงำน
28 6030300245 นำงสำว ญำณิศำ หุ่นเฮง ไม่ฝึกงำน
29 6030300849 นำงสำว ภำสินี ตำทิพย์ ไม่ฝึกงำน

ไม่ฝึกงำน



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

30 6030300598 นำงสำว ปวรรัตน์ เครือทองศรี ไม่ฝึกงำน
31 6030300679 นำย พงศภ์คั โพธ์ิคล่ี ไม่ฝึกงำน
32 6030300903 นำย รุจวิสข ์ร่วมเจริญ ไม่ฝึกงำน
33 6030300563 นำย ปรวิชญ ์ปริุสำร ไม่ฝึกงำน

สหกิจศึกษำ ภาคปลายปีการศึกษา 2564

ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

1 6130300018 นำย กนกพล สีเหลือง สหกิจ
2 6130300026 นำย กฤษฎำพนัธ ์ส ำอำง สหกิจ
3 6130300034 นำย กิตติภฎั ค  ำลือ สหกิจ
4 6130300042 นำย ขวญัชยั ลิมปพนำสิทธิ สหกิจ
5 6130300085 นำย จีรพงษ ์จรัญพงษ์ สหกิจ
6 6130300131 นำย ชยันนัท ์ปณุศรี สหกิจ
7 6130300158 นำย ญำณพฒัน์ พิษณุวฒันศกัด์ิ สหกิจ
8 6130300182 นำงสำว ณัฐกฤตำ ใส่เก้ือ สหกิจ
9 6130300255 นำย แทนไท อินทญำติ สหกิจ
10 6130300280 นำย ธนภูมิ โอศิริ สหกิจ
11 6130300336 นำย ธนำกร ปัททมุ สหกิจ
12 6130300352 นำย ธนำพิพฒัน์ สุขมะโน สหกิจ
13 6130300361 นำย ธนำวุฒิ ดำวเรือง สหกิจ
14 6130300433 นำย นำยภทัรพล บดุดี สหกิจ
15 6130300522 นำงสำว ประภสัสร รำมคงเมือง สหกิจ
16 6130300549 นำงสำว ปำจรีย ์วิยำสิงห์ สหกิจ
17 6130300557 นำย ปิยวงศ ์มหทัธนสวสัด์ิ สหกิจ
18 6130300573 นำย พชรพล นำชยัเงิน สหกิจ
19 6130300581 นำย พนธกร องัติกุล สหกิจ
20 6130300646 นำย ภควตั ตะเภำพงษ์ สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

21 6130300727 นำงสำว รมิตำพร แสงวงกำโร สหกิจ
22 6130300743 นำงสำว ลลิตำ ช่ืนอำรมย์ สหกิจ
23 6130300751 นำย วชิรภทัร มหำทพักฤษ สหกิจ
24 6130300760 นำย วรรคเดช ปัญญำกมลกิจ สหกิจ
25 6130300891 นำงสำว ศภิุสรำ เกียรติทศัน์ สหกิจ
26 6130300905 นำงสำว สมิตำ วงัแฟน สหกิจ
27 6130300921 นำงสำว สิริรักษ ์อจัฉริยะเวช สหกิจ
28 6130300930 นำงสำว สุจิรำ เพช็รัตน์ สหกิจ
29 6130300964 นำงสำว สุพิชฌำย ์ชมช่ืน สหกิจ
30 6130300972 นำย สุรดิษ คมคำย สหกิจ
31 6130301065 นำงสำว อำทิตยำ ทองสุข สหกิจ
32 6130301090 นำย ไอยเรศ กรรมำระกุล สหกิจ
33 6030300997  นำย ศภุชยั ภูสมมำ สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6130304048 นำยกฤตพจน์ เชิดพงษ์ ผำ่น
2 6130304056 นำยกฤษกร วงศค์  ำ ผำ่น
3 6130304064 นำยกฤษฎำ เกษมปำน ผำ่น
4 6130304072 นำยกนัตธี์ร์ เมำลิทอง ผำ่น
5 6130304081 นำยกิตติทตั สำโร ผำ่น
6 6130304102 นำยกิตติพิชญ ์วฒันบริุนทร์กุล ผำ่น
7 6130304111 นำยเกียรติไกร จนัดีวงษ์ ผำ่น
8 6130304137 นำงสำวจนัทกำนต ์อินทรนิมิตร ผำ่น
9 6130304145 นำยจิรกิตต์ิ เหมือนแกว้ ผำ่น
10 6130304153 นำยเจตนิพทัธ์ ค  ำภีระ ผำ่น
11 6130304218 นำยชำนนท ์วิเชียรสำร ผำ่น
12 6130304226 นำยชิษณุพงศ ์สมจิตต์ ผำ่น
13 6130304234 นำงสำวญำณิศำ สุวรรณพิทกัษ์ ผำ่น
14 6130304269 นำงสำวฑิตยำ กล่ินเกษร ผำ่น
15 6130304285 นำงสำวณัฐกมล เร่ิมยนิดี ผำ่น
16 6130304293 นำยณัฐพงษ ์ปัตติสิงห์ ผำ่น
17 6130304340 นำยทศพล ดีพนัธุ์ ผำ่น
18 6130304374 นำยธนกฤต บญุช่วย ผำ่น
19 6130304382 นำงสำวธนภรณ์ ศรีวิเศษ ผำ่น

20 6130304412 นำงสำวธนญัญำ บญุวฒันโสภณ ผำ่น
21 6130304447 นำยธีรพฒัน์กฤดิ พนัธุ์มณี ผำ่น
22 6130304455 นำยธีรภทัร โสอิติกุล ผำ่น
23 6130304463 นำยนทภทัร รำชเทวินทร์ ผำ่น
24 6130304510 นำยนำธำน แกว้ด ำ ผำ่น
25 6130304544 นำยปฏิภำณ ตวัอยำ่ง ผำ่น
26 6130304676 นำงสำวพนิดำ ศรีสุขโข ผำ่น
27 6130304684 นำยพสักร พรหมแกว้ ผำ่น
28 6130304722 นำยพีรพฒัน์ บญุถำวร ผำ่น
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

29 6130304757 นำงสำวเพช็ร์ชมภู ศิริเรศ ผำ่น
30 6130304765 นำยภคัพล ฐำนพนัธ์พิพฒัน์ ผำ่น
31 6130304781 นำงสำวภทัรพร ชิตรัชตะ ผำ่น
32 6130304811 นำงสำวมนสัวี ไชยดี ผำ่น
33 6130304838 นำยรัฐกำร ดำดดำ ผำ่น
34 6130304846 นำงสำวรินลณี ศรีสูงเนิน ผำ่น
35 6130304854 นำงสำววรรณภำ หมดรำคี ผำ่น
36 6130304862 นำยวฒันชยั ผำค ำ ผำ่น
37 6130304871 นำยวีระพล ทำริวิก ผำ่น
38 6130304919 นำยศุภชยั สรรพสมบติั ผำ่น
39 6130304951 นำยสมประสงค ์หอมสุวรรณ ผำ่น
40 6130304960 นำยสรวิชญ ์จิตตวิกูล ผำ่น
41 6130304994 นำยสุทธิกิต์ิ ลำภลือชำ ผำ่น
42 6130305010 นำยสุทรรศนยั ยองสนัเทียะ ผำ่น
43 6130305036 นำยสุภวฒัน์ ธรรมโชติกำ ผำ่น
44 6130305052 นำยสุลกัษณ์ ปรำณสิริเวโรจน์ ผำ่น
45 6130305087 นำยอภิสิทธ์ิ เตง็รัง ผำ่น
46 6130305095 นำยอภิสิทธ์ิ เผือกผ่อง ผำ่น
47 5930302073 นำยกีรติ ภู่รัตน์ ผำ่น
48 6030304551 นำงสำวพิมพช์นก ปริญญำกร ผำ่น
49 6030304402 นำงสำวธนัยช์นก ฮะประสำร ผำ่น
50 6030304666 นำงสำววรัชยำ แซ่เตียว ผำ่น
51 6030304224 นำยฐิตินนัท ์กลดัรุ่ง ผำ่น
52 6030304755 นำงสำววิภำพร ศิริรัมย์ ผำ่น
53 6030305042 นำงสำวเอมอร วิเชียรวรรณ ผำ่น
54 6030305034 นำยอำริม นุ่มนุ่น ผำ่น
55 6030304992 นำงสำวอภิสรำ กำญจนอุทยัศิริ ผำ่น
56 6030304275 นำยณัฐวุฒิ กระชงรัมย์ ผำ่น
57 6030305026 นำยอำนนัต ์สมนึก ผำ่น



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

58 6030304798 นำยศตวรรษ สงวนทรัพย์ ผำ่น
59 6030304780 นำยเวคิน กงสียำ ผำ่น
60 6030304364 นำยธนวฒัน์ อยูเ่กตุ ผำ่น
61 6030304356 นำยธนภทัร ขนัทะชำ ผำ่น
62 6030304062 นำยกิตติ แจ่มมำลีรัตนำ ผำ่น
63 6030304585 นำงสำวภำรุจำ ช่วยแกว้ ผำ่น
64 6030304445 นำยนิรุตต ์อรุณทวีทรัพย์ ผำ่น
65 6030304879 นำยศุภศิริ นิลนพคุณ ผำ่น
66 6030304721 นำงสำววำริศำ พินทอง ผำ่น
67 6030304852 นำยศุภวิชญ ์แสงเพช็ร์ ผำ่น
68 5930302502 นำยนำรำรุจ ศรีเดช ผำ่น
69 5930302588 นำยปัณณวิชญ ์นุ้ยพร้ิม ผำ่น
70 5930302294 นำยณัฐวฒัน์ ภูมิอคัรพฒัน์ ผำ่น
71 6030304372 นำงสำวธนชัชำ คุ่ยเสง่ียม ผำ่น
72 6030304054 นำงสำวกลัยำวดี ทดัสบง ผำ่น
73 6030304909 นำยสิทธิชยั ชำ้งสมัฤทธ์ิ ผำ่น
74 6030304321 นำงสำวทิพำกร มุ่งเมืองกลำง ผำ่น
75 6030304135 นำยคงเดช ศรีสวสัด์ื ผำ่น
76 6030304143 นำงสำวคณณัฏฐ์  จตุรชยัวงศ์ ผำ่น
77 6030304658 นำงสำวลดัดำวลัย ์ชอบธรรม ผำ่น
78 6030304291 นำงสำวณิชำกร ชอ้นพดุซำ ผำ่น
79 6030304623 นำงสำวรุ่งอรุณ จนัทร์มำลำ ผำ่น
80 6030304844 นำยศุภโชค เจนกุลประสูตร ผำ่น
81 6030304411 นำยธีธชั สกุลวีระ ผำ่น
82 6030304593 นำงสำวเมธินี หนูขวญั ผำ่น
83 6030304682 นำยวรำกร ปำนสงัข์ ผำ่น
84 6030304739 นำยวิชชำกร เอ้ือยกระโทก ผำ่น
85 6030304500 นำยเผดิมชยั สุขขวญั ผำ่น
86 6030304046 นำยก่อกูล เก่งกลกำร ผำ่น



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

87 6030304101 นำยกีรติกร ค  ำเหลำ ผำ่น
88 6030304216 นำยชำติณัทฤต อธิศเจริญ ผำ่น
89 6030304267 นำงสำวณัฐพร ปัจฉำ ผำ่น
90 6030304577 นำงสำวภำนุมำศ หมัน่ดี ผำ่น
91 6030304607 นำงสำวรมิตำ นวลชม ผำ่น
92 6030304763 นำงสำววิลำสินี  ลือศกัด์ิ ผำ่น
93 6030304801 นำยศรำวุฒิ เดชนำค ผำ่น
94 6030304020 นำยกรวิชญ ์ม่วงปรำงค์ ผำ่น
95 6030304941 นำงสำวสุธำสินี จนัธิมำ ผำ่น
96 6030304160 นำยโฆเสต์ิ แตงอ่อน ผำ่น
97 6030304283 นำยณัฐวุฒิ จำรุเสนีย์ ผำ่น
98 5930302456 นำยนรวิชญ ์จิตพำนิชย์ ผำ่น
99 6030304011 นำงสำวกรรณิกร กุลนำนนัท์ ผำ่น

ไม่ฝึกงำน
ล ำดบั เลขประจ ำตวั ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6130304013 นำยภำณุพงศ ์รักเกียรติ ไม่ฝึกงำน
2 6130304021 นำงสำวกนกวรรณ สุวรรณรักษำ ไม่ฝึกงำน
3 6130304129 นำยจตุพล คงแกว้ ไม่ฝึกงำน
4 6130304161 นำยชญำนนท ์พวงเวียง ไม่ฝึกงำน
5 6130304188 นำงสำวชนดัดำ อำจกิจ ไม่ฝึกงำน
6 6130304200 นำยชยพทัธ์ รัตนกสิกร ไม่ฝึกงำน
7 6130304242 นำงสำวญำตินนัท ์จุย้กง ไม่ฝึกงำน
8 6130304277 นำยณัฏฐชยั โพธ์ิทอง ไม่ฝึกงำน
9 6130304315 นำงสำวณัฐศศิ ลออรุ่งเรืองกิจ ไม่ฝึกงำน
10 6130304323 นำยดุลยสิ์ทธ์ิ จนัทะนำข่ำ ไม่ฝึกงำน
11 6130304358 นำยทิวำกร ชูแกว้ ไม่ฝึกงำน
12 6130304366 นำยธนกร พำนิชยว์ฒันำนนท์ ไม่ฝึกงำน
13 6130304391 นำยธนภูมิ สีหะ ไม่ฝึกงำน



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

14 6130304404 นำยธนภูมิ โอวำท ไม่ฝึกงำน
15 6130304471 นำยนนทกรณ์ เหมทำนนท์ ไม่ฝึกงำน
16 6130304480 นำยนรภทัร ธญัญะวำนิช ไม่ฝึกงำน
17 6130304498 นำงสำวนฤมล ชูนำมไชย ไม่ฝึกงำน
18 6130304501 นำงสำวนลินำ ภูมมินทร์ ไม่ฝึกงำน
19 6130304536 นำยบดินทร์ สุกญัจนศิริ ไม่ฝึกงำน
20 6130304579 นำยปรัชญำ ปล้ืมสุข ไม่ฝึกงำน

21 6130304587 นำงสำวปลำยฟ้ำ ฟเูจริญไพบลูย์ ไม่ฝึกงำน
22 6130304595 นำยปัณณวฒัน์ ใสแสง ไม่ฝึกงำน
23 6130304617 นำงสำวปัทมำภรณ์ ตุมอญ ไม่ฝึกงำน
24 6130304625 นำยปำรำเมศ คทำรัตน์ ไม่ฝึกงำน
25 6130304641 นำยพงศกร ธรรมสุทธ์ิ ไม่ฝึกงำน
26 6130304650 นำยพงศธรณ์ ศรีไชย ไม่ฝึกงำน
27 6130304668 นำยพงษสิ์ทธ์ิ นวลชม ไม่ฝึกงำน
28 6130304706 นำยพิพฒัน์ ส ำรำญจิตร ไม่ฝึกงำน
29 6130304731 นำยพฒุฒิพงศ ์เจียเจริญ ไม่ฝึกงำน
30 6130304749 นำยพฒิุเมธ โอวำท ไม่ฝึกงำน
31 6130304773 นำยภทัรพงษ ์โมรำบตุร ไม่ฝึกงำน
32 6130304803 นำยภำนุวฒัน์ ยำนุพรหม ไม่ฝึกงำน
33 6130304889 นำยศรัณญ ์เกตุแจ้ ไม่ฝึกงำน
34 6130304927 นำยศุภณัฐ ประพนัธ์ ไม่ฝึกงำน
35 6130304935 นำยศุภวิชญ ์วงศส์วนนท์ ไม่ฝึกงำน
36 6130305001 นำยสุทธิชยั แสงสี ไม่ฝึกงำน
37 6130305028 นำงสำวสุธำสินี ชูศิริ ไม่ฝึกงำน
38 6130305079 นำงสำวอภิชญำ แหยมโต ไม่ฝึกงำน
39 6130305125 นำยเอกรำช บวัทอง ไม่ฝึกงำน
40 6030304330 นำยธณัฐติร์ ขนัธหตั ไม่ฝึกงำน
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6130304030 นำงสำวกมลวรรณ เจือไทย สหกิจ
2 6130304099 นำยกิตติธชั แสงสุก สหกิจ

3 6130304170 นำงสำวชนกนนัท ์ตั้งปฐมพิบลูย์ สหกิจ
4 6130304196 นำงสำวชนำภทัร คงเจริญ สหกิจ
5 6130304307 นำงสำวณัฐวิภำ ศรีสุวรรณ สหกิจ
6 6130304421 นำยธนำกร สมุทรนอ้ย สหกิจ
7 6130304552 นำยปณิวฒัน์ ลอ้มวงค์ สหกิจ
8 6130304633 นำงสำวเปรมกมล บตุรวตัร สหกิจ
9 6130304714 นำยพีรพฒัน์ เทียมทศัน์ สหกิจ
10 6130304790 นำยภำณุพงศ ์สวสัดี สหกิจ
11 6130304820 นำยรัชโยธิน ศิริธีรพฒัน์ สหกิจ
12 6130304897 นำยศิวกร ทรงประเสริฐ สหกิจ
13 6130304901 นำยศิวกร วลัลภำทิตย์ สหกิจ
14 6130304978 นำยสหสัวรรษ จรีชยัโยธิน สหกิจ
15 6130304986 นำยสิรวีร์ ทรัพยป์ระสำน สหกิจ
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น
1 6130306032 นำงสำว กญัญำรัตน์ บญุหำรำช ผำ่น
2 6130306105 นำงสำว จิรัชยำ จิตดี ผำ่น
3 6130306113 นำย เฉลิมเกียรติ ลำภมหำนนท์ ผำ่น
4 6130306121 นำงสำว ชนนิกำนต ์สรฤทธ์ิ ผำ่น
5 6130306270 นำงสำว ธญัรดำ วงษวิ์ทยฐำนะ ผำ่น
6 6130306288 นำงสำว ธญัลกัษณ์ วงษธ์รรม ผำ่น
7 6130306440 นำงสำว พรรณนิดำ แดงสะอำด ผำ่น
8 6130306466 นำงสำว พิชำมญชุ ์ปำนแกว้ ผำ่น
9 6130306491 นำงสำว พีรดำ จริตพำนิช ผำ่น
10 6130306539 นำงสำว ภริตำ สมสถำน ผำ่น
11 6130306547 นำงสำว ภคัจิรำ ทรัพยป์ระสพโชค ผำ่น
12 6130306555 นำงสำว ภคัจีรำ บ ำรุงทรัพย์ ผำ่น
13 6130306610 นำงสำว รัตนำวดี เสวีวลัลภ ผำ่น
14 6130306644 นำงสำว ศรัณยำ เสมำม่ิง ผำ่น
15 6130306741 นำงสำว สุชำนำถ องัสุพนัธ์ุโกศล ผำ่น
16 6130306768 นำงสำว สุภำพร รุ่งสวสัด์ิ ผำ่น
17 6130306831 นำงสำว อรยดำ นำมแสน ผำ่น
18 6030306197 นำงสำว ชีวรัตน์ ดวงกระโทก ผำ่น
19 6030306201 นำงสำว ชุติมำ ทองกลัน่ ผำ่น
20 6030306626 นำงสำว วิภำ รู้กำรนำ ผำ่น
21 6030306430 นำงสำว ประภสัสร วงศสุ์วฒัน์ ผำ่น
22 6030306464 นำงสำว ปำลิตำ พรศิริ ผำ่น
23 6030306634 นำงสำว วิภำวี ทองระอำ ผำ่น
24 6030306405 นำงสำว เบญญำภำ อินนัง่แทน่ ผำ่น
25 6030306014 นำงสำว กรภทัร อยูเ่จริญ ผำ่น
26 6030306294 นำงสำว ณิชำนนัท ์เลิศนิรัติวงษ์ ผำ่น
27 6030306448 นำย ปรินทร์ มโนสุจริตสกุล ผำ่น
28 6030306073 นำงสำว ขวญัเพช็ร มำลีวงษ์ ผำ่น
29 6030306847 นำงสำว อรวรรณ องัศิริ ผำ่น
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น
30 6030306502 นำงสำว เปมิกำ กำญจนชมพู ผำ่น
31 6030306693 นำย ศภุชำติ ทศัวิล ผำ่น
32 6030306821 นำงสำว อรปรีญำ สอนสิทธ์ิ ผำ่น
33 6030306812 นำงสำว อรจิรำ ค  ำมอญ ผำ่น
34 6030306472 นำย ปิยวฒัน์ ก่อกระโทก ผำ่น
35 6030306758 นำงสำว สุพิชญำ วจีสจัจ์ ผำ่น
36 6030306677 นำย ศรัณยพ์ชัร ศริพนัธ์ุ ผำ่น
37 6030306090 นำงสำว จิดำภำ ฤกษห์ร่ิง ผำ่น
38 6030306332 นำย ธนนนท ์สำยแสงทอง ผำ่น
39 6030306316 นำงสำว ทอฝัน เทียมไทยสงค์ ผำ่น
40 6030306391 นำงสำว เบญญทิพย ์ ทองค ำ ผำ่น
41 6030306766 นำงสำว อนญัญำ  ปำนสุด ผำ่น
42 6030306065 นำย ขจรฤทธ์ิ เถ่ือนทนนท์ ผำ่น
43 6030306324 นำย ธนกฤต ศรีกอง ผำ่น
44 6030306235 นำงสำว ณัฐธิดำ ใยสุหร่ำย ผำ่น
45 6030306278 นำงสำว ณัฐรัตน์ นนทะวงศรี ผำ่น
46 6030306341 นำงสำว ธนภรณ์ ศรีม่วง ผำ่น
47 6030306383 นำย นทัธวชั มะลิวลัย์ ผำ่น
48 6030306511 นำย พิชญุตม ์ เพช็รภิรมย์ ผำ่น
49 6030306588 นำย วรัญญู บำงวิรัตน์ ผำ่น
50 6030306669 นำย ศรเทพ สงวนบญุเล้ียง ผำ่น
51 6030306359 นำย ธนวฒัน์  ดว้งคง ผำ่น
52 6030306570 นำย วรวิช แสนสิงห์ ผำ่น
53 6030306596 นำงสำว วริศณัช ศรีจนัทร์ ผำ่น
54 6030306685 นำย ศิวนำถ แซ่ฮึง ผำ่น

55 6030306481 นำย ปญุญพฒัน์ พ่ึงเกียรติไพโรจน์ ผำ่น



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น
1 6130306041 นำย กนัตภณ เสมสมำน ไม่ฝึกงำน
2 6130306083 นำงสำว จนัทิมำ ศิลำลำศ ไม่ฝึกงำน
3 6130306130 นำงสำว ชนญัชิดำ จนัทะนนท์ ไม่ฝึกงำน
4 6130306148 นำงสำว ชนญัญำ อ่อนสมทรง ไม่ฝึกงำน
5 6130306156 นำงสำว ชนิภำ เจริญประโยชน์ ไม่ฝึกงำน
6 6130306164 นำย ฐิติ หมอกขนุทด ไม่ฝึกงำน
7 6130306181 นำย ณัฐพงศ ์สุพิทกัษว์งศ์ ไม่ฝึกงำน
8 6130306199 นำย ณัฐพงษ ์สิงห์ศรี ไม่ฝึกงำน
9 6130306300 นำย ธีรธชั นำครักษ์ ไม่ฝึกงำน
10 6130306318 นำงสำว นฐัวินนัท ์ประทมุแมน ไม่ฝึกงำน
11 6130306334 นำงสำว นิสำกร บตุรสิงขรณ์ ไม่ฝึกงำน
12 6130306385 นำย ปรเมศวร์ เจียวก๊ก ไม่ฝึกงำน
13 6130306407 นำย ป้องภพ ยติุธรรม ไม่ฝึกงำน
14 6130306415 นำงสำว ปัณฑิตำ จุริตทะโย ไม่ฝึกงำน
15 6130306482 นำงสำว พิมพล์ภสั เปรมทอง ไม่ฝึกงำน
16 6130306504 นำย พีรพล เสือแดง ไม่ฝึกงำน
17 6130306512 นำงสำว พธิุตำ คลำดสูงเนิน ไม่ฝึกงำน
18 6130306601 นำงสำว เมธำวดี หมอยำ ไม่ฝึกงำน
19 6130306687 นำย สหรัฐ กำมินทร์ ไม่ฝึกงำน
20 6130306695 นำย สิทธณัฐ บญุตนำชยั ไม่ฝึกงำน
21 6130306792 นำย อนำวิล พุม่พวง ไม่ฝึกงำน
22 6130306822 นำย อภิวฒัน์ ทองนพคุณ ไม่ฝึกงำน
23 6130306857 นำย อำภำกร กำละ ไม่ฝึกงำน
24 6030306120 นำงสำว จุฬำลกัษณ์ อโหสี ไม่ฝึกงำน
25 6030306537 นำงสำว แพรวพลอย อ ำไธสงค์ ไม่ฝึกงำน
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น
1 6130306016 นำงสำว กชพรรณ พรหมหล ำ สหกิจ
2 6130306024 นำงสำว กนกวรรณ กล่ินสุกหอม สหกิจ
3 6130306059 นำงสำว กำนตพิ์ชชำ แก่นเช้ือชยั สหกิจ
4 6130306067 นำย กิตติวฒัน์ รำชคฤห์ สหกิจ
5 6130306075 นำงสำว เกวลี ถำวร สหกิจ
6 6130306091 นำงสำว จิดำภำ ดว้งมี สหกิจ
7 6130306211 นำย ดนุสรณ์ สวำมิ สหกิจ
8 6130306237 นำย ดิษยพฒัน์ โชคชยัอำชำ สหกิจ
9 6130306261 นำงสำว ธญัญลกัษณ์ พนูทอง สหกิจ
10 6130306326 นำงสำว นิชำภำ วงษโ์หนด สหกิจ
11 6130306342 นำงสำว บงัอร ผำดี สหกิจ
12 6130306351 นำงสำว บณุฑริกำ แยม้กล่ิน สหกิจ
13 6130306377 นำงสำว ปภสัรำ วนัเขม็ สหกิจ
14 6130306423 นำย ปิยชยั มีธรรม สหกิจ
15 6130306521 นำย ฟำดิล อุดิง สหกิจ
16 6130306563 นำงสำว ภทัรนนัท ์สงวนกชกร สหกิจ
17 6130306571 นำย ภำคภูมิ นอ้ยเพชร สหกิจ
18 6130306580 นำงสำว ภูริดำ ศรีวงษสุ์วรรณ์ สหกิจ
19 6130306636 นำงสำว วิภรพรรณ จ๋ีวิละ สหกิจ
20 6130306652 นำงสำว ศิโรรัตน์ ศิริเทพทวี สหกิจ
21 6130306661 นำงสำว ศภุำพิชญ ์เกษศิรินทร์เทพ สหกิจ
22 6130306679 นำงสำว สโรชำ หงษนิ์ล สหกิจ
23 6130306709 นำย สิรวิชญ ์ใจตรง สหกิจ
24 6130306717 นำย สิรวิชญ ์น่ิมซ่อง สหกิจ
25 6130306733 นำงสำว สุชญัญำ ไชยทำ สหกิจ
26 6130306776 นำงสำว สุรัตนำ โกศล สหกิจ
27 6130306784 นำงสำว สุวิมล อนนัต์ สหกิจ
28 6130306806 นำย อนุชำ คงเจริญ สหกิจ
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ล ำดับ เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น
1 6130302011 นำงสำว กรรณิกำร์ ก ำลงังำม ผา่น

2 6130302029 นำย กวิน สวรรยำธิปัติ ผา่น

3 6130302045 นำย กนัตก์วี พิมจุฬำ ผา่น

4 6130302053 นำย กิตติธชั อมรศรีเสริม ผา่น

5 6130302134 นำย จุรินทร์ นำคนิยม ผา่น

6 6130302142 นำย เจตนิพทัธ ์เจริญลกัษณ์ ผา่น

7 6130302151 นำย ชนำรุจ ถนนแกว้ ผา่น

8 6130302215 นำย ณัฐกำนต ์ปรุกระโทก ผา่น

9 6130302223 นำย ณัฐกิตต์ิ เมย้ขนัหมำก ผา่น

10 6130302231 นำย ณัฐดนยั มีทิศ ผา่น

11 6130302240 นำย ณัฐวตัร กนัยำสนธ์ิ ผา่น

12 6130302291 นำย ธนกฤต ตระกูลคงสิงขร ผา่น

13 6130302312 นำย ธรรมรงค ์ช่วยสุด ผา่น

14 6130302339 นำย ธำนี นำวีอุปถมัภ์ ผา่น

15 6130302347 นำย ธิติกำญจน์ ครุฑคง ผา่น

16 6130302363 นำย ธีระดนย ์จนัทร์เอียด ผา่น

17 6130302410 นำย นฐัพงษ ์อบัดุลรอฮีม ผา่น

18 6130302436 นำย นำฬิก พวงทอง ผา่น

19 6130302444 นำย ปรมตัถ ์หงษส์วสัด์ิ ผา่น

20 6130302452 นำย พชรกรณ์ ศิริวรรณ ผา่น

21 6130302509 นำย พีรพฒัน์ สุวดิษฐ์ ผา่น

22 6130302517 นำย ภำณุ อินพดู ผา่น

23 6130302533 นำย มหิภูมิ วฒันำพิริยะอมร ผา่น

24 6130302541 นำงสำว มำดี ค  ำนิล ผา่น

25 6130302568 นำย โยชิกิ ยำมำดะ ผา่น

26 6130302606 นำงสำว วรัชยำ มำลำกุล ผา่น

27 6130302690 นำย ศำสตรพล พรมจนัทร์ ผา่น

28 6130302703 นำย ศภุกร ยอดมณี ผา่น

29 6130302789 นำย สหสัวรรษ กล่ินขจร ผา่น
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ล ำดับ เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น
30 6130302797 นำย สิรวิชญ ์แซ่หนิม ผา่น

31 6130302835 นำย โสภณวิชญ ์เต่ียบวัแกว้ ผา่น

32 6130302631 นำย วิศรุต คงภกัดี ผา่น

33 6030302566 นำย พีรชำ สยัเกตุ ผา่น

34 6030302540 นำย พศวตั รักควำมสุข ผา่น

35 6030302477 นำย ปัญญำ ทกัษิณำกร ผา่น

36 6030302850 นำงสำว อำรียำ สะตะ ผา่น

37 6030302281 นำย ทวีทรัพย ์ชำไทย ผา่น

38 6030302507 นำย ปิยะ ล้ิมโสภิตพรรณ ผา่น

39 6030302639 นำย ภูรินทรั์ก ชูแช่ม ผา่น

40 6030302817 นำย สรวิศ คนสุข ผา่น

41 6030302043 นำย กอ้งภพ หลวงใจ ผา่น

42 6030302485 นำงสำว ปัญญำรัตน์ บวับำน ผา่น

43 5930301018 นำงสำว กนกนภสั หิรัญเกษตร ผา่น

44 6030302329 นำย ธนพล โกละกะ ผา่น

45 6130302118 นำย จิรพทัธ ์มำกตนั ผา่น

46 6030302582 นำย พีระพฒัน์ พงษพิ์พฒัน์วฒันำ ผา่น

ไมฝึ่กงาน

ล ำดับ เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

1 6130302037 นำงสำว กวินณำ ค  ำตุย้ ไมฝึ่กงาน

2 6130302088 นำย จกัรกฤษณ์ เมฆี ไมฝึ่กงาน

3 6130302096 นำงสำว จิดำภำ ขยนักำร ไมฝึ่กงาน

4 6130302126 นำย จีรศิษฐ ์อ่อนตำ ไมฝึ่กงาน

5 6130302169 นำย ชยตุม ์เคียงกิติวรรณ ไมฝึ่กงาน

6 6130302274 นำย ทตัธน ชูวิริทธ์ิพล ไมฝึ่กงาน

7 6130302304 นำย ธนรัชต ์ปนูจีน ไมฝึ่กงาน

8 6130302401 นำย นวพฒัน์ มะลิ ไมฝึ่กงาน

9 6130302428 นำงสำว นำฏตินนัท ์โกทนัย์ ไมฝึ่กงาน

10 6130302461 นำย พชัระ สงัขะพงษ์ ไมฝึ่กงาน



ล ำดับ เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

11 6130302479 นำย พนัธกำนต ์คุม้สงัข์ ไมฝึ่กงาน

12 6130302495 นำย พีรพงษ ์ระวงั ไมฝึ่กงาน

13 6130302550 นำย ยทุธกิต โกพระ ไมฝึ่กงาน

14 6130302614 นำย วโรดม สีหเดชวีระ ไมฝึ่กงาน

15 6130302622 นำย วชัรินทร์ แพนลำ ไมฝึ่กงาน

16 6130302657 นำย ศรัณย ูเริญกำศ ไมฝึ่กงาน

17 6130302754 นำย สยมภู อินทยศ ไมฝึ่กงาน

18 6130302801 นำย สิรวิชญ ์แนบชิด ไมฝึ่กงาน

19 6130302843 นำย อนวชั นิคมเขตต์ ไมฝึ่กงาน

20 6030302515 นำย ปณุณวิช เทศทอง ไมฝึ่กงาน

21
6130302207 นำย ณภทัร สุตภกัด์ิ ประสบอุบติัระหว่ำงฝึกงำน ไปฝึกปีหนำ้

ล ำดับ เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

1 6130302061 นำย กิตติพฒัน์ มงคล สหกจิ

2 6130302266 นำย เตวิช สุวรรณศรี สหกจิ

3 6130302282 นำย ธนกร ศรีพฒัน์พงษ์ สหกจิ

4 6130302355 นำย ธีรภทัร โชคบ ำรุง สหกจิ

5 6130302363 นำย ธีระดนย ์จนัทร์เอียด สหกจิ

6 6130302380 นำย นนทกร ป่ินทอง สหกจิ

7 6130302487 นำย พำรำฤทธ์ิ นิยมวำนิช สหกจิ

8 6130302525 นำงสำว ภำรดี กำรด สหกจิ

9 6130302592 นำย รำฟีด แวเด็ง สหกจิ

10 6130302649 นำย วุฒิพงษ ์พฒันะศรี สหกจิ

11 6130302657 นำย ศรัณย ูเริญกำศ สหกจิ

12 6130302673 นำย ศฤงคำร ศรีวงษำ สหกจิ

13 6130302681 นำงสำว ศศิธร รอดอินทร์ สหกจิ

14 6130302762 นำย สหสัวรรษ กรรัตน์ สหกจิ

15 6130302771 นำย สหสัวรรษ กลำ้เผชิญโชค สหกจิ
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ล ำดับ เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

16 6130302894 นำงสำว เอมมิกำ ถำคร สหกจิ



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
1 6130360029 นาย ฐิติพนัธุ์ เพญ็สุข ผา่น

2 6130360045 นาย ธนดล จ าชาติ ผา่น

3 6130360053 นาย ธนพนธ์ ธรรมยิ่ง ผา่น

4 6130360096 นาย ปุณณวิช อภิชาติโยธิน ผา่น

5 6130360126 นาย ราเมศวร์ เหลืองงาม ผา่น

6 6130360169 นาย สาริน บุญศรี ผา่น

7 6130360177 นาย สาริศ ธรรมสารนิรมล ผา่น

8 6130360185 นาย สุชานนัท ์แซ่พัง่ ผา่น

9 6130360207 นาย อภินทัธ์ แขกซอง ผา่น

10 6130360215 นาย เอ้ือองักูร บุญมี ผา่น

11 6030350391 นาย ปัณณสิทธ์ิ กิติประสาท ผา่น

12 6030350404 นาย พงศกร เมย้ขนัหมาก ผา่น

13 6030350668 นางสาว อารียา สินทะเล ผา่น

14 6030350153 นาย ชยัพร ราชพิทกัษ์ ผา่น

15 6030350161 นาย ณฤดล นามเมือง ผา่น

16 6030350269 นาย ธนกร บุรีรัตน์ ผา่น

17 6030350501 นางสาว รอยพิมพใ์จ ทวิชศรี ผา่น

18 6030350552 นางสาว ศิริพร  ก ่าตา้ว ผา่น

19 6030350081 นาย เกียรติแกว้ บวัเนียม ผา่น

20 6030350188 นาย ณฐันนท ์ขนัประมาณ ผา่น

21 6030350200 นาย ณฐัพงษ ์ลิภา ผา่น

22 6030350447 นาย พีรวิทย ์วิริยะกุล ผา่น

23 6030350528 นาย วชัรพงษ ์แพรกทอง ผา่น

24 6030350650 นาย อนนท ์เพชรเกล้ียง ผา่น

25 6030350358 นาย นวกานต ์พานหาร ผา่น

26 6030350412 นาย พงษภู์มิ เหลืองวิเศษคุณ ผา่น

27 6030350251 นาย ตะวนั เมืองวฒันะ ผา่น

28 6030350510 นาย รัฐศาสตร์ ลุนแจ่ม ผา่น

29 5930360383 นาย ยุทธพิชยั แพรต่วน ผา่น

30 5930360413 นาย ริซิเกซ อาฮ่ิม ผา่น

31 5930360561 นางสาว สจัจาพร รอดนิล ผา่น

32 5930360324 นางสาว พรไพลิน  สวงรัมย์ ผา่น

33 5930360464 นาย วิศวะ กมลานนัท์ ผา่น

34 6030350471 นาย มหาสมบติั วงแสนสุข ผา่น

ฝึกงานในภาค ภาคปลาย ปีการศึกษา 2563
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35 6030350285 นาย ธนกฤต เกสโรกูล ผา่น

36 6030350374 นาย ปฏิภาณ รอดแกว้ ผา่น

ไม่ฝึกงาน

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน
1 6130360011 นางสาว ฐิติพร แดงบุญเรือง ไม่ฝึกงาน

2 6130360037 นางสาว ณิชาภทัร ผูเ้ล่ืองลือ ไม่ฝึกงาน

3 6130360070 นาย บณัฑิตกุล กุลแจกล ไม่ฝึกงาน

4 6130360088 นาย ปวริศ ไกรรักษ์ ไม่ฝึกงาน

5 6130360118 นาย พีรวฒัน์ ทบัมีบุญ ไม่ฝึกงาน

6 6130360142 นาย ศิววิษฐ์ พระเมืองคง ไม่ฝึกงาน

7 6130360151 นาย สรวิชญ ์เตรนฤประภา ไม่ฝึกงาน
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