
ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230308002 นาย กรธวชั สุวรรณากลุ ผา่น 

2 6230308011 นาย กิตติพฒัน์ วรรณทวีสุข ผา่น 

3 6230308029 นาย กิตติศกัด์ิ กลดักลีบ ผา่น 

4 6230308037 นาย เกียรติฐิพนั เตชะเดชวรพนัธ์ ผา่น 

5 6230308045 นาย เกียรติพล มนตรี ผา่น 

6 6230308053 นาย จตุรภทัร บุราณเดช ผา่น 

7 6230308061 นางสาว จารุวรรณ คงทอง ผา่น 

8 6230308070 นาย จิรวฒัน์ บุญญา ผา่น 

9 6230308088 นาย จิรวฒัน์ ภทัรพงศโ์อฬาร ผา่น ฝึกงาน+สหกิจ

10 6230308096 นาย เจตกานต ์ชยัณรงค์ ผา่น 

11 6230308100 นางสาว เจนจิรา เตม็ราษี ผา่น 

12 6230308118 นางสาว ช่อผกา ค  าสี ผา่น 

13 6230308126 นาย ชชัวาล ศรีสุคนธ์ ผา่น 

14 6230308134 นาย ชยัพล หมู่มาก ผา่น 

15 6230308142 นาย ชยัวฒัน์ อาระหตั ผา่น 

16 6230308151 นาย ชิษณุชา จรัลพงษ์ ผา่น 

17 6230308169 นาย ฐาปกรณ์ ธีระเกตุ ผา่น 

18 6230308177 นางสาว ณัฎฐณิภา จนัที ผา่น 

19 6230308185 นาย ณัฐดนยั ปัญญาพร ผา่น 

20 6230308193 นาย ณัฐนนท ์ศรีสด ผา่น 

21 6230308207 นางสาว ณัฐนิช บรรลือยศ ผา่น 

22 6230308231 นางสาว ณิชาภทัร ทองสุข ผา่น 

23 6230308258 นาย ตะวนั พุ่มพวง ผา่น ฝึกงาน+สหกิจ

24 6230308266 นางสาว เตชิตา สุขอ่ิม ผา่น 

25 6230308274 นาย ทรงพล โพธ์ิประดบั ผา่น 

26 6230308282 นาย ทินกฤต เหมือนเงิน ผา่น 

27 6230308291 นาย ธนพงศ ์ฐานะภกัดี ผา่น 
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

28 6230308312 นาย ธนภทัร หมูทอง ผา่น ฝึกงาน+สหกิจ

29 6230308339 นางสาว ธมนวรรณ นนัทา ผา่น 

30 6230308347 นาย ธรรมสรณ์ ละชัว่ ผา่น 

31 6230308355 นางสาว ธญัญลกัษณ์ วงศสุ์นทร ผา่น 

32 6230308363 นางสาว ธนัยธรณ์ จนัทร์มา ผา่น 

33 6230308371 นาย ธีรพฒัน์ ชาญใชจ้กัร ผา่น 

34 6230308380 นาย ธีรวตั สองมา ผา่น 

35 6230308398 นาย ปภงักร เอง้ฉ้วน ผา่น ฝึกงาน+สหกิจ

36 6230308401 นางสาว ปุณยวีร์ มีชยั ผา่น 

37 6230308410 นาย พงศกร ยอ่มจรัส ผา่น 

38 6230308436 นาย พชร พงษพ์ฒัน์ ผา่น 

39 6230308444 นางสาว พนิตพิมพ ์ธรรมาภิรักษ์ ผา่น 

40 6230308452 นางสาว พรรษชล วิริยะคุปต์ ผา่น 

41 6230308461 นาย พรหมพิทกัษ ์ประสงค์ ผา่น 

42 6230308479 นาย พิชญะ ราชประสิทธ์ิ ผา่น 

43 6230308487 นาย พิชยะ อินทรบุตร ผา่น 

44 6230308495 นางสาว พิฐชญาณ์ ธนาศิริสินวรกลุ ผา่น ฝึกงาน+สหกิจ

45 6230308509 นาย ภทัรชยั มุ่งมี ผา่น 

46 6230308517 นาย ภานุวฒัน์ แกว้นอ้ย ผา่น 

47 6230308541 นาย เมธสั กา้นจนัทร์ ผา่น 

48 6230308568 นาย รัฐนนัท ์สุระจิต ผา่น 

49 6230308576 นาย รัฐศาสตร์ ปัญญานาค ผา่น 

50 6230308584 นางสาว รัตนภรณ์ แปงสอน ผา่น ฝึกงาน+สหกิจ

51 6230308592 นางสาว รุ้งทิวา พรมมา ผา่น 

52 6230308606 นาย วณัฐพงษ ์จ  าปาทอง ผา่น 

53 6230308614 นาย วนสั ทองหยู่ ผา่น 

54 6230308622 นางสาว วราพร สมทรัพย์ ผา่น 



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

55 6230308631 นางสาว วริศรา ปิตะแสง ผา่น 

56 6230308649 นาย วสุพล ชอบดี ผา่น 

57 6230308665 นาย วีรวิชญ ์บุณยหทยัพฒัน์ ผา่น 

58 6230308673 นางสาว ศศิญาภรณ์ สืบสงัข์ ผา่น 

59 6230308681 นาย ศภุวิชญ ์โทมา ผา่น 

60 6230308690 นาย สรรนพชล พิริยะประภาสกลุ ผา่น 

61 6230308703 นาย สุทธิรักษ ์รอบคอบ ผา่น 

62 6230308711 นาย สุรชยั เทศสลุด ผา่น ฝึกงาน+สหกิจ

63 6230308720 นาย หฤษฎ ์จ าเนียรทรัพย์ ผา่น ฝึกงาน+สหกิจ

64 6230308746 นางสาว อธิดา สมวงษ์ ผา่น 

65 6230308754 นางสาว อนญัพร เสียงเจริญ ผา่น 

66 6230308762 นาย อคัคเดช รัตนพนัธ์ ผา่น 

67 6230308789 นาย ชยภทัร ด าทอง ผา่น 

68 6130308043 นาย คมกฤษ อุเทนสุต  ผา่น

69 6130308167 นาย ธนกฤต บุญภกัดี ผา่น

70 6130308515 นาย สหสัวรรษ แกว้กรุง ผา่น

71 6030308254 นาย ธีรพศั อ่อนประทุม ผา่น

72 6130308027 นางสาว กญัญาณัฐ อน้นอ้ย ผา่น

73 6130308621 นาย อรรณพ กนัยาลือ ผา่น

ไม่ฝึกงาน

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230308428 นาย พงศกร ลาชโรจน์ ไม่ฝึกงาน

2 6230308215 นาย ณัฐภูมิ ราศรีชยั ไม่ฝึกงาน

3 6230308525 นาย มงคล พรหมสุวรรณ ไม่ฝึกงาน

สหกจิศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230308720 นาย หฤษฎ ์จ าเนียรทรัพย ์ สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

2 6230308258 นาย ตะวนั พุ่มพวง สหกิจ

3 6230308495 นางสาว พิฐชญาณ์ ธนาศิริสินวรกลุ  สหกิจ

4 6230308584 นางสาว รัตนภรณ์ แปงสอน สหกิจ

5 6230308088 นาย จิรวฒัน์ ภทัรพงศโ์อฬาร สหกิจ

6 6230308711  นาย สุรชยั เทศสลุด สหกิจ

7 6230308398 นาย ปภงักร เอง้ฉ้วน สหกิจ

8 6230308312 นาย ธนภทัร หมูทอง สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230300028 นาย กฤษณพล จุย้ประเสริฐ ผา่น

2 6230300095 นาย กิตต์ิธเนศ ธานี ผา่น

3 6230300141 นาย คุณภทัร มีเจริญ ผา่น

4 6230300192 นางสาว เจนนิสา เรืองศรี ผา่น

5 6230300222 นาย ชลทศัน์ เจริญยิง่ ผา่น

6 6230300249 นาย ชลสิทธ์ิ สุธรรมา ผา่น

7 6230300290 นาย ญาณภทัร เปล่ียนศกัด์ิ ผา่น

8 6230300397 นาย ทิวตัถ ์สู้เสง่ียม ผา่น

9 6230300478 นางสาว ธิดาพร อรปัญญา ผา่น

10 6230300516 นาย นนัทพทัธ ์ชมภู ผา่น

11 6230300541 นางสาว นิศานาถ เขียวชะอ ่า ผา่น

12 6230300567 นางสาว ปพิชญา กิมยง ผา่น

13 6230300583 นาย ประภวิษณ์ุ ปัทมาสวิน ผา่น

14 6230300630 นาย พงศนิ์ธิศ โอวฒันากิจ ผา่น

15 6230300648 นาย พงศภี์ระ วิทยา ผา่น

16 6230300699 นางสาว พชัรีพร ศกัด์ิพรหม ผา่น

17 6230300729 นาย พิณิชย ์แพทอง ผา่น

18 6230300753 นาย ภคัพล ศรีสวสัด์ิ ผา่น

19 6230300770 นางสาว ภทัรนนัท ์นวลดั้ว ผา่น

20 6230300800 นาย ภูมินทร์ สิงห์พนัธ์ ผา่น

21 6230300834 นาย รัฐภูมิ ตุงคะศิริ ผา่น

22 6230300842 นาย เรืองศกัด์ิ จ  าปีกลาง ผา่น

23 6230300877 นางสาว วิภาวี ม่วงอ่อน ผา่น

24 6230300885 นาย วฒิุพงศ ์อ่อนศรี ผา่น

25 6230300893 นาย ศสัยวฒั พรมศรี ผา่น

26 6230300974 นาย สิทธิพล กิมฮวย ผา่น

27 6230300991 นาย สิรวิชญ ์พลอยม่วง ผา่น

28 6230301008 นาย สิริวชัร มาสอาด ผา่น

29 6230301041 นางสาว หฤทยั อุทยันิตย์ ผา่น

30 6230301156 นางสาว ฐิตารีย ์นิโรจน์ศิลปชยั ผา่น

31 6130300166 นาย ณพชร สิทธิเขตรกรรณ์ ผา่น

user
Typewritten Text
คณะทำงานฝึกงานและสหกิจศึกษาดร.กรวิทย์ ออกผล ประจำภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2565

user
Typewritten Text
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

32 6130300191 นาย ณัฐดนยั บวัแยม้ ผา่น

33 6130300212 นาย ณัฐวฒิุ ลีฬหรัตนรักษ์ ผา่น

34 6130300263 นาย ธนเกียรติ พลายงาม ผา่น

35 6130300271 นาย ธนโชติ พลบ ารุง ผา่น

36 6130300301 นาย ธนวฒัน์ เจริญธิติธรรม ผา่น

37 6130300344 นาย ธนาธิป จอมเกาะ ผา่น

38 6130300395 นาย นนทคุณ จิระประพนัธ์ ผา่น

39 6130300425 นาย นาธาน บุตตะ ผา่น

40 6130300514 นางสาว ปรมาภรณ์ สงัขปิ์ติกลุ ผา่น

41 6130300531 นางสาว ปรียาภรณ์ มุสิกะอินทร์ ผา่น

42 6130300611 นาย พิชญะ สุวรรณ ผา่น

43 6130300689 นาย มนตม์นสั ใจโทน ผา่น

44 6130300735 นาย รัชพล อทัธไกรวทุธ ผา่น

45 6130300778 นางสาว วรรณพร รสชุ่ม ผา่น

46 6130300824 นางสาว ศศิวิมล ชนะสงคราม ผา่น

47 6130300832 นาย ศิริพล เทียนเครือ ผา่น

48 6130300859 นาย ศิวชั สบัประสาน ผา่น

49 6130301006 นาย อนนัดา เมธา ผา่น

50 6130301031 นางสาว อริศา หลิวอัง๋ ผา่น

51 6030300245 นางสาว ญาณิศา หุ่นเฮง ผา่น

52 6030300849 นางสาว ภาสินี ตาทิพย์ ผา่น

53 6030300679 นาย พงศภ์คั โพธ์ิคล่ี ผา่น

54 6030300903 นาย รุจวิสข ์ร่วมเจริญ ผา่น

55 5830300826 นาย วชิรวิทย ์หลกัค  า ผา่น ฝึกภาคปลาย ปีการศึกษา 2564

ไม่ฝึกงาน

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230300184 นาย จิรวฒัน์ ศิริสวสัด์ิ ไม่ฝึกงาน

2 6230300206 นาย ชนะชยั สายชุ่มดี ไม่ฝึกงาน

3 6230300257 นาย ชลนัธร แซ่เติน ไม่ฝึกงาน



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

4 6230300443 นาย ธรรมนูญ สมบติัใหม่ ไม่ฝึกงาน

5 6230300524 นาย นนัทมารถ วชัราพฤกษ์ ไม่ฝึกงาน

6 6230300672 นาย พศวีร์ เกิดนาค ไม่ฝึกงาน

7 6230300681 นาย พศตุม ์มานะจิตต์ ไม่ฝึกงาน

8 6230300745 นาย ไพรัตน์ สะศิลา ไม่ฝึกงาน

9 6230300869 นาย วรวิทย ์นนัทะสุ ไม่ฝึกงาน

10 6230300931 นางสาว ศภุางค ์ไกรโสภา ไม่ฝึกงาน

11 6230301016 นางสาว สุพรรณิการ์ ยอดรัก ไม่ฝึกงาน

12 6230301164 นาย ธนนัตช์ยั เอ่ียมกัก๊ ไม่ฝึกงาน

13 6130300107 นาย ชนชิต ประจิมทิศ ไม่ฝึกงาน

14 6130300174 นางสาว ณัฏฐกรรณ์ บงัทอง ไม่ฝึกงาน

15 6130300379 นาย ธชัพล บวับาน ไม่ฝึกงาน

16 6130300638 นาย ภคพงษ ์อินทรประเสริฐ ไม่ฝึกงาน

17 6130300981 นาย หาญณรงค ์จีบแกว้ ไม่ฝึกงาน

18 6230300311 นาย ณัชพล อศัวอจัฉริยะกลุ ไม่ฝึกงาน

19 6230300346 นาย ณัฐกิจ ศิริไกรวฒันาวงศ์ ไม่ฝึกงาน

20 6230300737 นางสาว พีรดา สมในใจ ไม่ฝึกงาน

21 6230300761 นาย ภทัรธร ปรังประโคน ไม่ฝึกงาน

22 6230301091 นาย อิทธิกร ชยัพูล ไม่ฝึกงาน

23 6130300948 นางสาว สุทธิตา นาทนัรีบ ไม่ฝึกงาน

24 6130301073 นางสาว อารยา บวรวิวรรธน์ ไม่ฝึกงาน

25  6030300130 นาย จกัรกฤษ  เมาแสง  ไม่ฝึกงาน

26 6230300079 นางสาว กานตธิ์ดา ทองมี ไม่ฝึกงาน

27 6230301113 นางสาว ไอริณ เสนาะโสตร์ ไม่ฝึกงาน

28 6030300563 นาย ปรวิชญ ์ปุริสาร ไม่ฝึกงาน

29 6030301012 นาย ศภุฤกษ ์ศรีสุราษฎร์ ไม่ฝึกงาน

สหกิจศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2565

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230300044 นาย กษิด์ิเดช สูตรประจนั สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

2 6230300052 นางสาว กญัญาภคั ป่ินใจ สหกิจ

3 6230300109 นาย กิตติธชั เช้ือเงิน สหกิจ

4 6230300150 นาย จอม ธรรมพงษบ์วร สหกิจ

5 6230300168 นาย จกัรกฤษฏ ์จนัทร์นาค สหกิจ

6 6230300176 นางสาว จารุณี มีทรัพยท์อง สหกิจ

7 6230300231 นางสาว ชลธิชา ปาณะวีระ สหกิจ

8 6230300320 นาย ณัฏฐ ์บุญมี สหกิจ

9 6230300354 นาย ณัฐดนยั ไกรรอด สหกิจ

10 6230300389 นางสาว ดวงพร โนนไกร สหกิจ

11 6230300419 นาย ธนธรณ์ บุญประเสริฐ สหกิจ

12 6230300427 นางสาว ธนพร ตนัฤกษส์ถาพร สหกิจ

13 6230300435 นาย ธนภทัร นนัทสิริโยธิน สหกิจ

14 6230300451 นางสาว ธวลัรัตน์ ส่งศรี สหกิจ

15 6230300460 นาย ธาราดล ทศันกลุ สหกิจ

16 6230300494 นาย นพวสัสต ์กาญจนนินทร์ สหกิจ

17 6230300508 นาย นฤดนย ์แซ่ฮัน่ สหกิจ

18 6230300532 นางสาว นิชานนัท ์กิติสิงหพฒัน์ สหกิจ

19 6230300559 นาย บุญเขต คลา้ยทอง สหกิจ

20 6230300605 นาย ปวีณวชั มณีฉาย สหกิจ

21 6230300613 นาย ปุณยวีร์ โสมาบุตร สหกิจ

22 6230300621 นาย พงศธร สวา่งเกลา้ สหกิจ

23 6230300711 นางสาว พิชญาดา กฤตเวทิน สหกิจ

24 6230300796 นาย ภูชิชย ์สกลุทอง สหกิจ

25 6230300851 นาย วชิรวิทย ์ปานแมน้ สหกิจ

26 6230300915 นางสาว ศิริญา ผิวบาง สหกิจ

27 6230300923 นาย ศภุพงษ ์บุญปัญญา สหกิจ

28 6230300940 นาย สพล มหาวงศ์ สหกิจ

29 6230300958 นาย สรรพศิริ นิลนพคุณ สหกิจ

30 6230300982 นาย สิรภพ เน่ืองพุกก์ สหกิจ

31 6230301067 นางสาว อรปรียา ศรีทราย สหกิจ

32 6230301083 นาย อศัฎิล ส้มเขียวหวาน สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

33 6230301130 นาย จกัรพงษ ์สิงสี สหกิจ

34 6130300018 นาย กนกพล สีเหลือง สหกิจ



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

1 6230304007 นำงสำว กญัญณัช พลอยแกว้ ผำ่น

2 6230304023 นำงสำว กำนตร์วี จำรุธนำวรัตน์ ผำ่น

3 6230304058 นำย จกัรกฤษ แวงค ำ ผำ่น

4 6230304066 นำงสำว จนัติมำ โฉมศิริ ผำ่น

5 6230304074 นำงสำว จำรุมน สวนจนัทร์ ผำ่น

6 6230304112 นำงสำว จุฑำวรรณ พรประสำท ผำ่น

7 6230304121 นำย เจตตินนัท ์จ  ำชำติ ผำ่น

8 6230304155 นำย ชนกฤษฏ์ิ ทองอ่อน ผำ่น

9 6230304163 นำย ชนำธิป ค  ำภำ ผำ่น

10 6230304171 นำย ชลสิทธ์ิ พำโยพดั ผำ่น

11 6230304201 นำย โชติกรณ์ ลำยพฒัน์ ผำ่น

12 6230304210 นำงสำว ญำณิศำ พุ่มขจร ผำ่น

13 6230304236 นำย ณภทัร อำศิรเมธี ผำ่น

14 6230304252 นำย ณัฐกร พรหมประเสริฐ ผำ่น

15 6230304261 นำย ณัฐดนยั ทศันำ ผำ่น

16 6230304295 นำย ณัฐนนัท ์อุบลวจั ผำ่น

17 6230304317 นำย ณัฐพชัร์ รุจิวรรณรัตน์ ผำ่น

18 6230304341 นำงสำว ณัฐวรรณ ธรรมสละ ผำ่น

19 6230304384 นำงสำว ติยำรัตน ์ห้ินยกฮ่ิน ผำ่น

20 6230304392 นำย ทตัพงศ ์ซุ้มสวำ่ง ผำ่น

21 6230304422 นำย ธิติ พิมพิลำ ผำ่น

22 6230304457 นำงสำว นำริสำ เกตุสุวรรณ์ ผำ่น
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค  ำน ำหนำ้ ช่ือ สกุล ผำ่น/ไม่ผำ่น

23 6230304490 นำย ปรมตัถ ์เรืองรำย ผำ่น

24 6230304503 นำย ปรเมทย ์กลัน่สกุล ผำ่น

25 6230304511 นำย ปริญญำ ศรีเมือง ผำ่น

26 6230304538 นำย ปรีดี ศรีรัตน์ ผำ่น

27 6230304546 นำย ปวเรศ นยันภำเลิศ ผำ่น

28 6230304571 นำย พงศกร สิริสมพรคง ผำ่น

29 6230304597 นำงสำว พรทิพย ์ธรรมนิยม ผำ่น

30 6230304635 นำย พลภทัร เพญ็ศิริ ผำ่น

31 6230304651 นำงสำว พชัรินทร์ เกษมสถิตสถำพร ผำ่น

32 6230304708 นำงสำว ภทัรกนัย ์สุรวฒันำวรรณ ผำ่น

33 6230304741 นำย ภูริณัฐ ร้ิวทอง ผำ่น

34 6230304805 นำงสำว รวิสรำ เบญจำพจนำพร ผำ่น

35 6230304813 นำงสำว รสนนัท ์ใจดีเฉย ผำ่น

36 6230304821 นำย ระพีภทัร ช่วยตะคุ ผำ่น

37 6230304856 นำย รัฐวิชญ ์นิธิศธนะพงศ์ ผำ่น

38 6230304911 นำงสำว วริศรำ วงษไ์ชย ผำ่น

39 6230304929 นำงสำว วลีรัตน ์ฮำมพิทกัษ์ ผำ่น

40 6230304937 นำย วิธวินท ์กำญจนวณิชย์ ผำ่น

41 6230304945 นำย วีรวิชญ ์สวสัดี ผำ่น

42 6230304953 นำงสำว ศวิตำ เอ่ียมช่ืนยศ ผำ่น

43 6230304961 นำย ศิลำนุวฒัน ์ป้ันประเสริฐ ผำ่น

44 6230304970 นำย ศุภกำนต ์สุภิมล ผำ่น



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

45 6230304988 นำย ศุภกิจ วงศนิ์ธิกำญจน์ ผำ่น

46 6230305011 นำย เศกสิทธ์ิ เลิศเดชเดชำ ผำ่น

47 6230305038 นำย สวรำชย ์พทุธสุขำ ผำ่น

48 6230305046 นำงสำว สำริณี มีแยม้ ผำ่น

49 6230305054 นำย สิทธิพงศ ์นำคีสถิตย์ ผำ่น

50 6230305097 นำงสำว สุทธำสินี ยำดี ผำ่น

51 6230305127 นำย สุทธิรักษ ์งำมสง่ำ ผำ่น

52 6230305135 นำงสำว สุพรรษำ จิตมณี ผำ่น

53 6230305143 นำย เสริมศกัด์ิ แกว้ประเสริฐ ผำ่น

54 6230305151 นำย อดิศร ศรีค  ำมุล ผำ่น

55 6230305160 นำย อภิชำติ มะปะเข ผำ่น

56 6230305208 นำย อำทิต มัน่กำรโชค ผำ่น

57 6230305216 นำย อำทิตย ์มัน่ถำวรวงศ์ ผำ่น

58 6030304429 นำย ธีรวฒิุ นนทล์ ำธำร ผำ่น

59 6130304013 นำย ภำณุพงศ ์รักเกียรติ ผำ่น

60 6130304021 นำงสำว กนกวรรณ สุวรรณรักษำ ผำ่น

61 6130304129 นำย จตุพล คงแกว้ ผำ่น

62 6130304161 นำย ชญำนนท ์พวงเวียง ผำ่น

63 6130304188 นำงสำว ชนดัดำ อำจกิจ ผำ่น

64 6130304200 นำย ชยพทัธ์ รัตนกสิกร ผำ่น

65 6130304242 นำงสำว ญำตินนัท ์จุย้กง ผำ่น

66 6130304277 นำย ณัฏฐชยั โพธ์ิทอง ผำ่น



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

67 6130304315 นำงสำว ณัฐศศิ ลออรุ่งเรืองกิจ ผำ่น

68 6130304323 นำย ดุลยสิ์ทธ์ิ จนัทะนำข่ำ ผำ่น

69 6130304366 นำย ธนกร พำนิชยว์ฒันำนนท์ ผำ่น

70 6130304404 นำย ธนภูมิ โอวำท ผำ่น

71 6130304471 นำย นนทกรณ์ เหมทำนนท์ ผำ่น

72 6130304480 นำย นรภทัร ธญัญะวำนิช ผำ่น

73 6130304498 นำงสำว นฤมล ชูนำมไชย ผำ่น

74 6130304501 นำงสำว นลินำ ภูมมินทร์ ผำ่น

75 6130304536 นำย บดินทร์ สุกญัจนศิริ ผำ่น

76 6130304579 นำย ปรัชญำ ปล้ืมสุข ผำ่น

77 6130304587 นำงสำว ปลำยฟ้ำ ฟเูจริญไพบลูย์ ผำ่น

78 6130304595 นำย ปัณณวฒัน ์ใสแสง ผำ่น

79 6130304617 นำงสำว ปัทมำภรณ์ ตุมอญ ผำ่น

80 6130304650 นำย พงศธรณ์ ศรีไชย ผำ่น

81 6130304668 นำย พงษสิ์ทธ์ิ นวลชม ผำ่น

82 6130304706 นำย พิพฒัน ์ส ำรำญจิตร ผำ่น

83 6130304749 นำย พฒิุเมธ โอวำท ผำ่น

84 6130304773 นำย ภทัรพงษ ์โมรำบตุร ผำ่น

85 6130304803 นำย ภำนุวฒัน ์ยำนุพรหม ผำ่น

86 6130304927 นำย ศุภณัฐ ประพนัธ์ ผำ่น

87 6130304935 นำย ศุภวิชญ ์วงศส์วนนท์ ผำ่น

88 6130305001 นำย สุทธิชยั แสงสี ผำ่น



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

89 6130305028 นำงสำว นำงสำวสุธำสินี ชูศิริ ผำ่น

90 6130305125 นำย เอกรำช บวัทอง ผำ่น

91 6030304330 นำย ธณัฐติร์ ขนัธหตั
ผำ่น

92 6030304313 นำย ไตรภพ อนุรักษ์ ผำ่น

93 6030304950 นำย สุวิจกัขณ์ จนัทร์เผ่ือน ผำ่น

94 6030304097 นำย กิติคุณ พลกำร ผำ่น ฝึกภำคปลำยปีกำรศึกษำ 2564

95 6030304259 นำงสำว ณัฐชยำ ดวงตำ ผำ่น ฝึกภำคปลำยปีกำรศึกษำ 2564

96 6130305079 นำงสำว อภิชญำ แหยมโต ผำ่น ฝึกภำคตน้ปีกำรศึกษำ 2565

ไม่ฝึกงำน

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

1 6230304431 นำย ธิติพนัธุ์ ธรรมวทุำ ไม่ฝึกงำน

2 6230304031 นำย กิตติพศ อุทะกะวำรี ไม่ฝึกงำน

3 6230304333 นำย ณัฐภทัร ไชยสุทศัน์ ไม่ฝึกงำน

4 6230304406 นำย ทศันยั หงษท์อง ไม่ฝึกงำน

5 6230304627 นำย พฤกษ ์เสง่ียมงำม ไม่ฝึกงำน

6 6230304783 นำย เมธสั ขนุรัง ไม่ฝึกงำน

7 6230305186 นำย อคัรชยั บญุทอ ไม่ฝึกงำน

8 6130304391 นำย ธนภูมิ สีหะ ไม่ฝึกงำน

9 6130304625 นำย ปำรำเมศ คทำรัตน์ ไม่ฝึกงำน

10 6130304731 นำย พฒุฒิพงศ ์เจียเจริญ ไม่ฝึกงำน

11 6130304889 นำย ศรัณญ ์เกตุแจ้ ไม่ฝึกงำน

12 6230304082 นำงสำว จิดำภำ จิตตส์นอง ไม่ฝึกงำน



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

13 6230304091 นำงสำว จิรัชญำ เทียนชยั ไม่ฝึกงำน

14 6230304287 นำย ณัฐนนท ์กำญจนประภำส ไม่ฝึกงำน

15 6230304368 นำย ดนุนนัท ์พิทกัษก์ำญจนกุล ไม่ฝึกงำน

16 6230304376 นำย เด่นพงศ ์แกว้น ้ำ ไม่ฝึกงำน

17 6230304414 นำงสำว ธนัยช์นก ลกัษณะงำม ไม่ฝึกงำน

18 6230304481 นำงสำว บษุรำ แสงเจริญ ไม่ฝึกงำน

19 6230304554 นำย ป่ินพงศ ์แกว้น ้ำ ไม่ฝึกงำน

20 6230304678 นำงสำว พิณทิพย ์ปัญญำเกิด ไม่ฝึกงำน

21 6230304864 นำย รัตนพล โสมำบตุร ไม่ฝึกงำน

22 6230304899 นำย วรกำนต ์บวังำม ไม่ฝึกงำน

23 6230305194 นำย อยัยธรณ์ กรัดศิริ ไม่ฝึกงำน

24 6130304358 นำย ทิวำกร ชูแกว้ ไม่ฝึกงำน

25 6230304619 นำย พฤกษ ์ดวงงำมยิง่ ไม่ฝึกงำน

26 6230304589 นำย พชร บ ำรุง ไม่ฝึกงำน

27 6230304660 นำย พสัสน กลสิทธ์ิ ไม่ฝึกงำน

28 6130304641 นำย พงศกร ธรรมสุทธ์ิ ไม่ฝึกงำน

29 6230304775 นำงสำว มสัยำ หุตำมยั ไม่ฝึกงำน

30 6230305178 นำย อมรเทพ ปักครึก ไม่ฝึกงำน

สหกิจศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2565

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

1 6230304015 นำงสำว กลัยำรัตน ์ปรำบพล สหกิจ

2 6230304040 นำงสำว กุลพิธำน ์ภูศรี สหกิจ



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

3 6230304104 นำย จิรำยสุ ทำวรรณ สหกิจ

4 6230304139 นำงสำว เจนสุดำ ไชยธงรัตน์ สหกิจ

5 6230304180 นำย ชลำดล แสงเพชร สหกิจ

6 6230304198 นำย ชำนนท ์เต่สกุล สหกิจ

7 6230304228 นำงสำว ฐิติพร ผลเจริญวิสูตร สหกิจ

8 6230304279 นำงสำว ณัฐธิพำ อมัพรทิพย์ สหกิจ

9 6230304309 นำย ณัฐพล โสโด สหกิจ

10 6230304325 นำย ณัฐภทัร จุย้เจริญ สหกิจ

11 6230304350 นำงสำว ณิชกำนต ์อุยสุย สหกิจ

12 6230304449 นำย ถิรทิพย ์สุยเหง้ สหกิจ

13 6230304473 นำงสำว เนตรชนก เสำวคนธ์ สหกิจ

14 6230304520 นำย ปริญญำกร โรจนำศรีรัตน์ สหกิจ

15 6230304562 นำย ปิยวชัร์ อ่อนสำย สหกิจ

16 6230304601 นำงสำว พรรณภรณ์ โอนอ่อน สหกิจ

17 6230304724 นำย ภำคิน แสงจำ้ สหกิจ

18 6230304732 นำย ภูตะวนั รัตนพนัธ์ สหกิจ

19 6230304791 นำย รฐำ ทรงโฉม สหกิจ

20 6230304830 นำย รัชชำนนท ์สำระศำลิน สหกิจ

21 6230304848 นำย รัฐภูมิ ไทยเมืองทอง สหกิจ

22 6230304872 นำย รำมิล แสงส ำลี สหกิจ

23 6230304996 นำย ศุภวฒัน ์จ่ึงจรูญ สหกิจ

24 6230305003 นำย ศุภวทัน ์เพชรปำน สหกิจ



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

25 6230305020 นำงสำว สรำลกัษณ์ รังสีรัตนก ำจร สหกิจ

26 6230305101 นำย สุทธิชยั เซง้เครือ สหกิจ

27 6230305119 นำงสำว สุทธิพร รัตนแสนศรี สหกิจ

28 6230305232 นำย หฤษฎ์ สีสด สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230306026 นางสาว กรวรา จนัทสุข ผ่าน

2 6230306077 นางสาว กุลภสัสร์ พิณเสนาะ ผ่าน

3 6230306107 นางสาว คมัภีร์ราญา ลือศกัด์ิ ผ่าน

4 6230306174 นาย ชชัพงศ ์นิสกนิลกุล ผ่าน

5 6230306191 นาย ชานนท ์ชินโคตร ผ่าน

6 6230306204 นางสาว โชติกา หมีทอง ผ่าน

7 6230306212 นางสาว ณัฐปภสัร์ เมกล่ิน ผ่าน

8 6230306298 นาย ณัฐวุฒิ วงษแ์กว้ ผ่าน

9 6230306310 นาย ธงทอง อุย้อิสริยไพศาล ผ่าน

10 6230306344 นางสาว ธนพร ฉายสุวรรณ ผ่าน

11 6230306352 นางสาว ธนพร โสมเมา ผ่าน

12 6230306379 นาย ธีรเทพ บุญลือ ผ่าน

13 6230306409 นางสาว นนัทน์ภสั ละอองขวญั ผ่าน

14 6230306468 นางสาว เบญญาภา บุญเพียร ผ่าน

15 6230306484 นางสาว ปนตัดา จุมภารี ผ่าน

16 6230306514 นางสาว ปิยะนุช พลเยีย่ม ผ่าน

17 6230306549 นางสาว พรทิพย ์บุญชยานุรักษ์ ผ่าน

18 6230306581 นางสาว พทัธ์ธีรา กุวะสาร ผ่าน

19 6230306590 นาย พิเชษฐ์พงษ ์สินธุ์ชยั ผ่าน

20 6230306603 นางสาว พิมพช์นก ทองแจ่ม ผ่าน

21 6230306620 นาย ภทัรพล ศุภพิตร ผ่าน

22 6230306654 นางสาว ยชิุญาณ์ จงประเสริฐ ผ่าน

23 6230306662 นางสาว รัชกาล แมน้พงษ์ ผ่าน

24 6230306671 นางสาว รุ่งทิวา บุญรัตนพนัธ์ ผ่าน

25 6230306697 นาย วรปรัชญ ์แสงสินธุ์ ผ่าน

26 6230306735 นางสาว วลยัภรณ์ โสภา ผ่าน

27 6230306743 นาย วสวตัต์ิ เขียวยอ้ย ผ่าน

28 6230306760 นางสาว วิภาวรรณ กลดัลดั ผ่าน

29 6230306778 นาย วิระ น้อยจินดา ผ่าน
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

30 6230306786 นาย วิวิศน์ ปุณณรัตนกุล ผ่าน

31 6230306794 นาย ศรัณยด์ล แสงพิมพ์ ผ่าน

32 6230306808 นางสาว ศิรประภา โชครวย ผ่าน

33 6230306832 นางสาว สรัญญา พากอง ผ่าน

34 6230306867 นางสาว สุทธิดา ตุม้ม่วง ผ่าน

35 6230306905 นาย สุภวรรษ พุม่มณี ผ่าน

36 6230306930 นาย อธิราช จ๋ายเจริญ ผ่าน

37 6230306956 นางสาว อภสัรา เกิดสมบุญ ผ่าน

38 6230306964 นางสาว อภิชญา นนัตะเคน ผ่าน

39 6230306972 นาย อภิณัฐ ค  าปาน ผ่าน

40 6230306999 นาย อลงกรณ์ บุญมาก ผ่าน

41 6230307006 นาย อคัรวิชญ ์ชีวะธรรมนนท์ ผ่าน

42 6230307022 นาย อิทธิพทัธ์ เชิดชู ผ่าน

43 6230307031 นางสาว อิสราพรรณ์ นงคพ์ยคัฆ์ ผ่าน

44 6130306083 นางสาว จนัทิมา ศิลาลาศ ผ่าน

45 6130306130 นางสาว ชนญัชิดา จนัทะนนท์ ผ่าน

46 6130306148 นางสาว ชนญัญา อ่อนสมทรง ผ่าน

47 6130306156 นางสาว ชนิภา เจริญประโยชน์ ผ่าน

48 6130306164 นาย ฐิติ หมอกขนุทด ผ่าน

49 6130306181 นาย ณัฐพงศ ์สุพิทกัษว์งศ์ ผ่าน

50 6130306199 นาย ณัฐพงษ ์สิงห์ศรี ผ่าน

51 6130306300 นาย ธีรธชั นาครักษ์ ผ่าน

52 6130306318 นางสาว นฐัวินนัท ์ประทุมแมน ผ่าน

53 6130306334 นางสาว นิสากร บุตรสิงขรณ์ ผ่าน

54 6130306385 นาย ปรเมศวร์ เจียวก๊ก ผ่าน

55 6130306407 นาย ป้องภพ ยติุธรรม ผ่าน

56 6130306415 นางสาว ปัณฑิตา จุริตทะโย ผ่าน

57 6130306482 นางสาว พิมพล์ภสั เปรมทอง ผ่าน

58 6130306504 นาย พีรพล เสือแดง ผ่าน



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

59 6130306512 นางสาว พุธิตา คลาดสูงเนิน ผ่าน

60 6130306601 นางสาว เมธาวดี หมอยา ผ่าน

61 6130306687 นาย สหรัฐ กามินทร์ ผ่าน

62 6130306695 นาย สิทธณัฐ บุญตนาชยั ผ่าน

63 6130306792 นาย อนาวิล พุม่พวง ผ่าน

64 6130306822 นาย อภิวฒัน์ ทองนพคุณ ผ่าน

65 6130306857 นาย อาภากร กาละ ผ่าน

66 6030306120 นางสาว จุฬาลกัษณ์ อโหสี ผ่าน

67 6030306537 นางสาว แพรวพลอย อ าไธสงค์ ผ่าน

ไม่ฝึกงำน

ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6130306041 นาย กนัตภณ เสมสมาน ไม่ฝึกงาน

2 6230306034 นางสาว กฤติพร มูลจดั ไม่ฝึกงาน

3 6230306182 นาย ชาญชยั ตน้สกุลพร ไม่ฝึกงาน

4 6230306263 นาย ณัฐพงศ ์กลดัแกว้ ไม่ฝึกงาน

5 6230306441 นาย บณัฑิต คงกะพ้ี ไม่ฝึกงาน

6 6230306859 นางสาว สุชาดา เคนทา้ว ไม่ฝึกงาน

7 6230306913 นางสาว เสาวลกัษณ์ ภิญโญ ไม่ฝึกงาน

8 6230306000 นางสาว กนกพร โพธคาร ไม่ฝึกงาน

9 6230306115 นางสาว จามจุรี สีดา ไม่ฝึกงาน

10 6230306166 นางสาว ชลนธร บุตรสนัต์ิ ไม่ฝึกงาน

11 6230306361 นาย ธนพล ล้ิมเจริญ ไม่ฝึกงาน

12 6230306425 นางสาว นารีรัตน์ ชาทองยศ ไม่ฝึกงาน

13 6230306450 นางสาว เบญญาภา ตาวงศ์ ไม่ฝึกงาน

14 6230306557 นางสาว พรพิชชา อคัรโยธินกุล ไม่ฝึกงาน

15 6230306638 นางสาว ภทัรวรรณ ยงัเพง็ ไม่ฝึกงาน

16 6230306841 นางสาว สิริกญัญา ทศนกัข์ ไม่ฝึกงาน

17 6230306891 นางสาว สุนนัทณีย ์เรือนงาม ไม่ฝึกงาน

18 6230306018 นางสาว กรรณิกา พกนนท์ ไม่ฝึกงาน
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ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

19 6230306531 นางสาว ปียร์ฎา น้อยข า ไม่ฝึกงาน

20 6230306255 นางสาว ณัฐธิดา พวัพนัวฒันะ ไม่ฝึกงาน

21 6230306492 นาย ปรเมษฐ์ นุย้สุข ไม่ฝึกงาน

22 6230306476 นางสาว ปณิตา ชยัพชรพร ไม่ฝึกงาน

23 6230306573 นางสาว พลอยไพลิน สิงห์กอ ไม่ฝึกงาน

24 6230306069 นางสาว กลัยา จ  าปาศรี ไม่ฝึกงาน

สหกิจศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230306042 นางสาว กญัญาพชัร สุขปร่ัง สหกิจ

2 6230306051 นางสาว กณัฑรัตน์ อ่อนศิริ สหกิจ

3 6230306085 นางสาว ขนิษฐา ทองค า สหกิจ

4 6230306093 นางสาว ไข่มุกต ์นิลคีรี สหกิจ

5 6230306123 นางสาว จิณณพตั รุ่งเรืองกิจไกร สหกิจ

6 6230306131 นาย จิรวิทย ์สิทธิชยั สหกิจ

7 6230306140 นางสาว จุฑาทิพย ์บุญญะเลิศลกัษณ์ สหกิจ

8 6230306221 นางสาว ฐิติยา วงคษ์าม่ิง สหกิจ

9 6230306247 นางสาว ณัฐกานต ์สอนเครือ สหกิจ

10 6230306328 นาย ธนกฤต จิตโสภา สหกิจ

11 6230306336 นาย ธนพงษ ์จิรากูลสวสัด์ิ สหกิจ

12 6230306395 นางสาว นภาพร ยคุนัธร สหกิจ

13 6230306433 นางสาว น ้าทิพย ์เทียมแสน สหกิจ

14 6230306506 นาย ปัญญวิทย ์บุญชา้ง สหกิจ

15 6230306565 นางสาว พรลภสั อินทุประภา สหกิจ

16 6230306611 นางสาว ภทรพรรณ มณีอ่อน สหกิจ

17 6230306646 นางสาว มุฑิตา หลกัชยั สหกิจ

18 6230306701 นางสาว วรรณพร พฒันา สหกิจ

19 6230306719 นางสาว ปฏิญญา เฉลิมวงศ์ สหกิจ

20 6230306727 นางสาว วโรชา มะธิตะใน สหกิจ

21 6230306751 นางสาว วนันาซนีน แวเด็ง สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตวั ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

22 6230306816 นางสาว ศิริรัชตะ ปาลกวงศ ์ณ อยธุยา สหกิจ

23 6230306875 นาย สุธนกิจ เฮงกิจเลอเลิศ สหกิจ

24 6230306921 นางสาว หน่ึงฤทยั ริตศิลา สหกิจ

25 6230307057 นางสาว พิทยารัตน์ อยูสุ่ข สหกิจ



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230302063 นาย กวี บญุเรือง ผา่น

2 6230302080 นางสาว กานติยา นนัพิไชย ผา่น

3 6230302110 นาย กิตติพทัธ์ิ กลอนสม ผา่น

4 6230302136 นาย เกียรติวฒิุ ศรีอ ่า ผา่น

5 6230302152 นาย ขวญัชยั ศิริสุข ผา่น

6 6230302217 นาย เจษฎา เรืองโชติ ผา่น

7 6230302241 นาย ชชัธนพงค ์ศรีมุงคุล ผา่น

8 6230302276 นางสาว ชุติกาญจน ์สุขสนาน ผา่น

9 6230302284 นางสาว ชุตินนัท ์ค  าดี ผา่น

10 6230302306 นาย ฐิติพงศ ์แสนโพธ์ิ ผา่น

11 6230302322 นางสาว ณัฏฐพร วงศจี์นา ผา่น

12 6230302381 นาย ธนกร สรวยสุวรรณ ผา่น

13 6230302403 นาย ธนโชติ ชารักษภกัดี ผา่น

14 6230302411 นาย ธนพล จนัทรศร ผา่น

15 6230302438 นาย ธนพล ลาลยั ผา่น

16 6230302454 นาย ธนชั ภูมิเบญจพล ผา่น

17 6230302497 นางสาว ธมนวรรณ หมีเทศ ผา่น

18 6230302501 นางสาว ธรรมรดี หนูฤทธ์ิ ผา่น

19 6230302527 นางสาว นงนภสั เลิศวิศาล ผา่น

20 6230302535 นาย นราธิป สามารถ ผา่น

21 6230302551 นางสาว บณัฑิตา อุตราศรี ผา่น

22 6230302560 นางสาว ปัณฑารีย ์ประจญ ผา่น

23 6230302586 นางสาว พภสัสรณ์ บญัชาจารุรัตน์ ผา่น

24 6230302616 นาย พลอยเดช รัตนมาศกุล
ไม่ผ่าน (ลาป่วยรักษา

ตวัท่ี รพ.)

25 6230302632 นางสาว พิมพร์ภสั ซินโซ ผา่น

26 6230302641 นาย พิรชชั อนุรักษช์นะชยั ผา่น

27 6230302659 นาย พิษณุวฒัน ์เจือจนัทร์ ผา่น

28 6230302667 นาย พีรพฒัน ์นิลสนธิ ผา่น

29 6230302675 นาย ไพสิฐ สุวรรณจนัทร์ ผา่น
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ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

30 6230302691 นาย ภราดร นาคเมือง ผา่น

31 6230302705 นาย ภทัร์รพี สุจริตกุล ผา่น

32 6230302730 นาย ภุชงค ์พทุธเบญจพจน์ ผา่น

33 6230302748 นาย มารุต ชุมนา ผา่น

34 6230302772 นางสาว รสา สนธิลาภ ผา่น

35 6230302781 นางสาว ลกัษณพร สุวรรณโท ผา่น

36 6230302799 นาย วงศกร สายเนตร ผา่น (ฝึกงาน+สหกิจ)

37 6230302802 นางสาว วรรณนิสา จตัวา ผา่น

38 6230302811 นาย วรวิช เรียงเจริญ ผา่น

39 6230302829 นาย วรัญญู เคหะจิตร์ ผา่น

40 6230302837 นางสาว วรินทร์ธร แสนศรี ผา่น

41 6230302853 นางสาว วิศรุตา ทองมว้น ผา่น

42 6230302861 นางสาว ศรสวรรค ์ปวงค า ผา่น

43 6230302870 นางสาว ศรสวรรค ์สูงเนิน ผา่น (ฝึกงาน+สหกิจ)

44 6230302888 นางสาว ศศิธร อุตรุณ ผา่น

45 6230302900 นางสาว ศิริษา แกว้แป้น ผา่น

46 6230302926 นาย สรายทุธ อุ่นกระโทก ผา่น

47 6230302934 นางสาว สายชล อุไรรัมย์ ผา่น

48 6230302951 นาย สิทธิศกัด์ิ บญุสุวรรณ ผา่น (ฝึกงาน+สหกิจ)

49 6230302969 นาย สิรวิชญ ์ทรงมีสิงหสกุล ผา่น

50 6230302977 นาย อนุทตั เพาะผล ผา่น

51 6230303001 นาย อภิสิทธ์ิ เสกสนั ผา่น

52 6230303027 นางสาว อรปรีดา ทองลาย ผา่น

53 6230303043 นางสาว องัคว์รา หนูขนั ผา่น

54 6230303051 นาย อิงครัตน ์ชยัวิชาชาญ ผา่น

55 6230303078 นาย ธีรภทัร ฟองนอ้ย ผา่น

56 6130302037 นางสาว กวินณา ค  าตุย้ ผา่น

57 6130302088 นาย จกัรกฤษณ์ เมฆี ไม่ผา่น

58 6130302096 นางสาว จิดาภา ขยนัการ ผา่น

59 6130302126 นาย จีรศิษฐ์ อ่อนตา ผา่น



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

60 6130302169 นาย ชยตุม ์เคียงกิติวรรณ ผา่น

61 6130302274 นาย ทตัธน ชูวิริทธ์ิพล ผา่น

62 6130302304 นาย ธนรัชต ์ปนูจีน ผา่น

63 6130302401 นาย นวพฒัน ์มะลิ ผา่น

64 6130302428 นางสาว นาฏตินนัท ์โกทนัย์ ผา่น

65 6130302461 นาย พชัระ สงัขะพงษ์ ผา่น

66 6130302479 นาย พนัธกานต ์คุม้สงัข์ ผา่น

67 6130302495 นาย พีรพงษ ์ระวงั ผา่น

68 6130302614 นาย วโรดม สีหเดชวีระ ผา่น

69 6130302622 นาย วชัรินทร์ แพนลา ผา่น

70 6130302754 นาย สยมภู อินทยศ ผา่น

71 6130302801 นาย สิรวิชญ ์แนบชิด ผา่น

72 6130302207 นาย ณภทัร สุตภกัด์ิ ผา่น

73 6030302515 นาย ปณุณวิช เทศทอง ผา่น

74 6030302353 นางสาว ธนัยพร วลีวงศโ์สธร ผา่น

75 6030302078 นาย จามิกร เหลืองอ่อน ผา่น

76 6030302183 นาย ณัชพล สืบสมบติั ผา่น

77 6030302051 นาย เก้ือกิจ มลิฟ้า ผา่น

78 6030302060 นาย จอมพล พงษป์ระดิษฐ ผา่น

79 5830302471 นาย พงศกร เอกสินชล ผา่น

ไม่ฝึกงำน

ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230302128 นางสาว เกวลี ดาราเยน็ ไม่ฝึกงาน

2 6230302179 นาย จิณณภทัร์ ศรีสุทธ์ิ ไม่ฝึกงาน

3 6230302209 นาย จิรายทุธ ทองสุก ไม่ฝึกงาน

4 6230302233 นาย ชวลัวิทย ์แกว้ค  าดี ไม่ฝึกงาน

5 6230302250 นาย ชยัสิทธ์ิ ช านาญกลาง ไม่ฝึกงาน

6 6230302268 นาย ชินดนยั บญุเพง็ ไม่ฝึกงาน

7 6230302489 นาย ธมกร ดอนกลาย ไม่ฝึกงาน



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

8 6230302608 นาย พรพงษ ์คร้ามไพบลูย์ ไม่ฝึกงาน

9 6230302993 นาย อภิมุข รอดเจริญ ไม่ฝึกงาน

10 6230302004 นางสาว ศิริรัตน ์แสงทอง ไม่ฝึกงาน

11 6230302012 นาย กรชนก ตนัเฮง ไม่ฝึกงาน

12 6230302021 นาย กฤตนพ ชาญยทุธ ไม่ฝึกงาน

13 6230302047 นางสาว กฤติยา พรมมาโฮม ไม่ฝึกงาน

14 6230302101 นาย กิตติพฒัน ์วชีระสกุล ไม่ฝึกงาน

15 6230302144 นาย เกียรติศกัด์ิ กนัเจริญ ไม่ฝึกงาน

16 6230302349 นาย ณัฐกิตต์ิ ชยัเดช ไม่ฝึกงาน

17 6230302357 นาย ณัฐภทัร เอ่ียมสมร ไม่ฝึกงาน

18 6230302713 นาย ภาณุพงศ ์จนัทร์เทศ ไม่ฝึกงาน

19 6230302845 นาย วิชชากร หนูขาว ไม่ฝึกงาน

20 6230303035 นาย อรัญธรรพ ์กลา้ตลุมบอน ไม่ฝึกงาน

21 6230302055 นาย กวินพฒัน ์น ้าผดุ ไม่ฝึกงาน

22 6230302098 นาย กิตติพงษ ์ตั้นภูมี ไม่ฝึกงาน

23 6230302683 นาย ภควฒัน ์งามธนวฒัน์ ไม่ฝึกงาน

24 6230302471 นาย ธนาวฒิุ ไขแสง ไม่ฝึกงาน

25 6130302550 นาย ยทุธกิต โกพระ ไม่ฝึกงาน

26 6130302843 นาย อนวชั นิคมเขตต์ ไม่ฝึกงาน

สหกจิศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230302161 นาย คณาธิป ไพรบึง สหกิจ

2 6230302187 นาย จิรเมธ อุตมะมุณี สหกิจ

3 6230302292 นาย ฐานนัดร บวัชุม สหกิจ

4 6230302331 นางสาว ณัฐกาญจน ์สินสร้าง สหกิจ

5 6230302365 นาย ทกัษด์นยั แซ่เฮา้ สหกิจ

6 6230302373 นาย ทิวา นกอ่ิม สหกิจ

7 6230302446 นาย ธนวฒัน ์หอมทองธีรไชย สหกิจ

8 6230302519 นาย ธีรุตน ์ชยัเพชร สหกิจ

9 6230302756 นาย ยทุธพงษ ์นิยมช่ืน สหกิจ



ล ำดับ เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกลุ ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

10 6230302942 นาย สิทธิศกัด์ิ ถนอมสิน สหกิจ

11 6230302799 นาย วงศกร สายเนตร สหกิจ

12 6230302951 นาย สิทธิศกัด์ิ บญุสุวรรณ สหกิจ

13 6230302870 นางสาว ศรสวรรค ์สูงเนิน สหกิจ

14 6230302420 นาย ธนพล ทิพยางกูร สหกิจ

15 6230302624 นาย พฒันธ์นดล ยิม้กล ่า สหกิจ



ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230350149 นาย ธนวิชญ ์จ ารูญศิริ ผ่าน

2 6230350181 นาย ธีรภทัร ช าปฏิ ผ่าน

3 6230350220 นางสาว นุศรา เสาทอง ผ่าน

4 6230350238 นางสาว ปรมาภรณ์ บาลทิพย์ ผ่าน

5 6230350335 นาย วรวิทย ์เชยสุวรรณ ผ่าน

6 6230350432 นางสาว นฤมล เสือนอ้ย ผ่าน

7 6230350459 นางสาว ภณัฑิรา วฒิุสาร ผ่าน

8 6230350467 นาย เลิศมงคล อินทร์ภู่พิมล ผ่าน

9 6130360011 นางสาว ฐิติพร แดงบุญเรือง ผ่าน

10 6130360037 นางสาว ณิชาภทัร ผูเ้ล่ืองลือ ผ่าน

11 6130360088 นาย ปวริศ ไกรรักษ์ ผ่าน

12 6130360142 นาย ศิววิษฐ์ พระเมืองคง ผ่าน

13 6130360151 นาย สรวิชญ ์เตรนฤประภา ผ่าน

14 5930360472 นาย วีรยทุธ ซยัดาน่ี ผ่าน

15 5830360438 นาย พทัธ์ดนยั สิทธิโชคสกุลชยั ผ่าน

16 5930360057 นาย กีรดิษฐ์ ตั้งจิตรตรง ผ่าน

17 5830360675 นาย สรัล อนุมาตย์ ผ่าน

18 6030350641 นางสาว อติพร ธนารักษ์ ผ่าน

ไม่ฝึกงำน

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230350211 นางสาว นภสัสร ดีเลิศ ไม่ฝึกงาน

2 6230350378 นาย สราญชล มัง่คัง่ ไม่ฝึกงาน

3 6230350386 นาย สุริยา ศรีค  ามว้น ไม่ฝึกงาน

4 6230350394 นาย เอกภทัร มาเสนาะ ไม่ฝึกงาน

5 6230350441 นาย พิเชฐพงศ ์ศรีสังข์ ไม่ฝึกงาน
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ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

6 6130360070 นาย บณัฑิตกุล กุลแจกล ไม่ฝึกงาน

7 6130360118 นาย พีรวฒัน์ ทบัมีบุญ ไม่ฝึกงาน

8 6230350025 นาย กฤตพร กล่ินตลบ ไม่ฝึกงาน

9 6230350076 นาย ณฐักิตต์ิ บุญศรี ไม่ฝึกงาน

10 6230350343 นางสาว ศศิภา หาระทา ไม่ฝึกงาน

11 6230350351 นาย ศิริศกัด์ิ ระกมั ไม่ฝึกงาน

12 6030350005 นาย กวิน กิตติปัญญาวฒิุ ไม่ฝึกงาน

13 6230350131 นาย ธนกร ศรัณยโชติ ไม่ฝึกงาน

14 6230350246 นาย ปิยะวฒัน์ สุราวธุ ไม่ฝึกงาน

15 6230350360 นาย สรวิศ เหิมขนุทด ไม่ฝึกงาน

16 6230350157 นางสาว ธนชัชา อน้หมูทอง ไม่ฝึกงาน

สหกิจศึกษำ ภำคปลำย ปีกำรศึกษำ 2565

ล ำดบั เลขประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ สกุล ผ่ำน/ไม่ผ่ำน

1 6230350009 นาย กนตธ์ร พนัธ์หล่อ สหกิจ

2 6230350017 นาย กรกช ละดา สหกิจ

3 6230350041 นางสาว จิราพร เรืองสวสัด์ิ สหกิจ

4 6230350068 นาย ไชยวฒัน์ ตนัเรืองวงษ์ สหกิจ

5 6230350092 นาย ณฐันนท ์พฒันพงศสิ์ริกุล สหกิจ

6 6230350106 นาย ณฐัภทัร สุขชุ่ม สหกิจ

7 6230350173 นาย ธีร์ธวชั อนุวฒัน์ สหกิจ

8 6230350203 นางสาว นพมาศ กลดัทอง สหกิจ

9 6230350254 นาย พงศพ์ล วงศกรวฒิุ สหกิจ

10 6230350297 นาย ภาณุเสก งามพร้อม สหกิจ

11 6230350301 นาย ภูเบศร ศิรินุกูลทรัพย์ สหกิจ

12 6230350408 นาย กรรณสูตร เหล่าเมืองกลาง สหกิจ




