รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมเครื�องกล
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5910500066

นายศศลักษณ์

สุ่นศักดิ�สวัสดิ�

วิศวกรรมเครื�องกล

2

5910500562

นายกันตภณ

ยุวัฒนะ

วิศวกรรมเครื�องกล

3

5910500597

นายชนน

สุขโข

วิศวกรรมเครื�องกล

4

5910500775

นายพิรุฬห์

สังข์รักษา

วิศวกรรมเครื�องกล

5

5910502921

นายกัณฑ์กวี

บิลอับดุลล่าห์

วิศวกรรมเครื�องกล

6

5910502972

นายปัณฑ์สิทธิ�

ไพฑูรย์วงศ์วีระ

วิศวกรรมเครื�องกล

7

5910503014

นายภวินท์

วรรณศร

วิศวกรรมเครื�องกล

8

5910505653

นางสาวอภิสรา

สันติกุล

วิศวกรรมเครื�องกล

9

5910545213

นายจิรัชย์ภูมิ

เจติยานนท์

วิศวกรรมเครื�องกล

10

5910545264

นายณัฐชนน

กิจประมงศรี

วิศวกรรมเครื�องกล

11

5910545281

นายธัญชนก

ไพบูลย์

วิศวกรรมเครื�องกล

12

5910545311

นายพีรพล

จิรวัฒน์ธัญญา

วิศวกรรมเครื�องกล

13

5910546031

นายJessie

ROOM

วิศวกรรมเครื�องกล

14

5910546066

นายญาณภัทร

ตั�งสกุล

วิศวกรรมเครื�องกล

15

5910546121

นายปฎิพล

พวงจันทร์

วิศวกรรมเครื�องกล

16

5910546155

นายภัทรพงศ์

ตระการกมล

วิศวกรรมเครื�องกล

17

5910546180

นายสุรวิทย์

บัวแก้ว

วิศวกรรมเครื�องกล

18

5910546481

นางสาวกวิศรา

ตันเจริญ

วิศวกรรมเครื�องกล

19

5910550314

นายกันตพงษ์

ณรงค์รัตน์

วิศวกรรมเครื�องกล

20

5910550357

นายคชาธิป

อยู่หัตถ์

วิศวกรรมเครื�องกล

21

5910550403

นายเจนวิทย์

จงธรรม

วิศวกรรมเครื�องกล

22

5910550462

นายชัยวรรธน์

บรรณวัฒน์

วิศวกรรมเครื�องกล

23

5910550471

นายชื�นศักดิ�

ตรีทิพชุมสิริ

วิศวกรรมเครื�องกล

24

5910550497

นายณัฐกร

กิจติวรานนท์

วิศวกรรมเครื�องกล

25

5910550501

นายณัฐกิตติ�

สมบูรณ์เจริญชัย

วิศวกรรมเครื�องกล

26

5910550535

นายเตชิน

เจริญสวัสดิ�

วิศวกรรมเครื�องกล

27

5910550578

นายธเนศ

นววัฒนทรัพย์

วิศวกรรมเครื�องกล

28

5910550594

นายนพวัชร์

กิตติศิริพันธ์

วิศวกรรมเครื�องกล

29

5910550624

นายนิติ

วิริยะพณิชกิจ

วิศวกรรมเครื�องกล

30

5910550641

นายบัณฑิต

บุษษะ

วิศวกรรมเครื�องกล

31

5910550659

นายบุญเมธ

โยธารินทร์

วิศวกรรมเครื�องกล

32

5910550667

นายปรนพ

วาณิชย์ศรีภิญโญ

วิศวกรรมเครื�องกล

33

5910550713

นายพิพัฒน์

ไข่แก้ว

วิศวกรรมเครื�องกล

34

5910550721

นายพิพัฒน์

งามแสงรุ่งโรจน์

วิศวกรรมเครื�องกล

35

5910550748

นายพีรวิชญ์

ผลาสินธุ์

วิศวกรรมเครื�องกล

36

5910550764

นายภควัต

นาคทับที

วิศวกรรมเครื�องกล

37

5910550772

นายภัทรชัย

วงษ์นาคเพ็ชร์

วิศวกรรมเครื�องกล

ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

38

5910550845

นายภูดิศ

วัชรอาภานุกร

วิศวกรรมเครื�องกล

39

5910550896

นางสาววรดา

ขวัญเจริญ

วิศวกรรมเครื�องกล

40

5910551027

นายสิรภพ

ว่องเจริญ

วิศวกรรมเครื�องกล

41

5910502085

นายคิมหันต์

มาลัย

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

42

5910502131

นายธาดา

นพรัตยาภรณ์

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

43

5910504193

นางสาวกานต์สินี

เรามานะชัย

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

44

5910505190

นายณัฐกิตติ�

เตชจรูญจิตร

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

45

5910545531

นางสาวกมลรัตน์

สุธรรมเลิศ

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

46

5910545582

นายภูสิทธิ�

ชัยสุกัญญาสันต์

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

47

5910545591

นางสาวยาสมีน

สุริยะเมธี

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

48

5910546201

นางสาวชนินาถ

พงศ์ปูชนีย์กุล

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

49

5910546279

นายนนท์

พิชิตวัฒนา

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

50

5910546295

นางสาวพัชรพร

สงฆ์ประสิทธิ�

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

51

5910546317

นายภูรีนัฏฐ์

เลี�ยงก่อสกุล

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

52

5910546368

นายศุภวิชญ์

กุลเวชกิจ

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

53

5910546554

นายกิตตินนท์

โอภาส

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

54

5910546571

นายณภัทร

มานิตย์โชติพิสิฐ

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

55

5910546589

นายธัชพงศ์

วงศ์สว่างรัศมี

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

56

5910553119

นายจิรภัทร

งามนิธิโชติรัตน์

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

57

5910553151

นายชาร์ม

ชํานาญไพร

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

58

5910553241

นายธิติ

สุจริตสัญชัย

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

59

5910553267

นายธีธัช

ทิมแท้

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

60

5910553275

นายนนท์ธนัต

จิตสิริภารัตน์

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

61

5910553500

นายสิรภพ

ตันตยานนท์

วิศวกรรมไฟฟ้าเครื�องกลการผลิต

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5910550187

นายพสิษฐ์

สวัสดิ�เมธากุล

การจัดการเทคโนโลยีการบิน

2

5910550225

นายวรเมธ

ดอกมะลิ

การจัดการเทคโนโลยีการบิน

3

5910504410

นายอรรถศิริ

อุทยานานนท์

วิศวกรรมการบินและอวกาศ

4

5910545043

นางสาวจิตตมาส

วิตตะ

บริหารธุรกิจ

5

5910545060

นายต้นไทร

อนันต์ตรีชัย

บริหารธุรกิจ

6

5910545078

นายธนวัฒน์

มงคลวณิชยา

บริหารธุรกิจ

7

5910545116

นายปฏิภาณ

จิตรภณวานิช

บริหารธุรกิจ

8

5910545132

นายรัฐฑิต

จันทวัฒน์

บริหารธุรกิจ

9

5910545141

นายรัฐศาสตร์

รัตนพันธ์

บริหารธุรกิจ

10

5910545175

นางสาวอธินี

เปี�ยมพงศ์สานต์

บริหารธุรกิจ

11

5910545931

นายชัยธัช

สุขะพิริยะ

บริหารธุรกิจ

12

5910545965

นายพสธร

นาคะเลิศกวี

บริหารธุรกิจ

13

5910545990

นายศิวกร

เจิมรัตนรุ่งเรือง

บริหารธุรกิจ

14

5910546007

นายสิทธิชาติ

โต๊ะเมือง

บริหารธุรกิจ

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5910503685

นางสาวชนัญญา

รื�นพิทักษ์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

2

5910503774

นายผู้กล้า

เหรียญนุกูล

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3

5910503863

นายศุภโชค

ศิรธรานนท์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

4

5910545701

นายธีรุตม์

บริสุทธิ�

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

5

5910545710

นายนนท์

พุฒิกานนท์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

6

5910545761

นายพัชรพล

นิรันพรพุทธา

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

7

5910545825

นายวรวัฒน์

เชื�อเจ็ดตน

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

8

5910545841

นายวสุธันย์

วนพงศ์ทิพากร

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

9

5910545850

นายวุฒิภัทร

นิลศิริ

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

10

5910546406

นายธฤต

พงษ์เสน่ห์

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

11

5910546643

นายเดชารัชต์

ปานคง

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

12

5910546678

นายพิทยุตม์

โศธนะกุล

วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมเคมี
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5910502069

นายณภัทร

ไวพ่อค้า

วิศวกรรมเคมี

2

5910502077

นายสุรัตน์

เปรมปลื�ม

วิศวกรรมเคมี

3

5910503961

นายเจตน์

นามบุญลือ

วิศวกรรมเคมี

4

5910503979

นางสาวณัฐชา

ทองพริก

วิศวกรรมเคมี

5

5910503995

นายธนพงศ์

หมวดใหม่

วิศวกรรมเคมี

6

5910504070

นางสาววิลาสินี

ดีชัย

วิศวกรรมเคมี

7

5910504100

นายศิรสิทธิ�

พรเจริญ

วิศวกรรมเคมี

8

5910504118

นางสาวศุจินทรา

เรืองชาติสมบัติ

วิศวกรรมเคมี

9

5910505050

นางสาวกุลณัฐ

พิทักษ์รังสรรค์

วิศวกรรมเคมี

10

5910505459

นางสาวยุพาพรรณ

วรรณชัย

วิศวกรรมเคมี

11

5910552716

นายณัฏฐกิตติ�

กิตติวรการชัย

วิศวกรรมเคมี

12

5910552724

นายณัฏฐ์คเณศ

วุฒิกุลกรนันท์

วิศวกรรมเคมี

13

5910552864

นายพิชญ์

ช่างสลัก

วิศวกรรมเคมี

14

5910552872

นางสาวพิมพิดา

พิพัฒน์เจษฎากุล

วิศวกรรมเคมี

15

5910552899

นายภูริทัตต์

กิจแผ่ไพศาล

วิศวกรรมเคมี

16

5910552902

นายภูษิต

เพ็งมาก

วิศวกรรมเคมี

17

5910552953

นายวศิน

อังกุรรัต

วิศวกรรมเคมี

18

5910552988

นายศุภกร

สุขมี

วิศวกรรมเคมี

19

5910553003

นายสันติ

บาดีนี�

วิศวกรรมเคมี

20

5910553011

นางสาวสุทัตตา

ศรีสุวรรณ์

วิศวกรรมเคมี

21

5910553020

นายเหมรุจ

ศรีสมพันธุ์

วิศวกรรมเคมี

22

5910553071

นายอุดมการณ์

ทองดีเลิศ

วิศวกรรมเคมี

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมไฟฟ้า
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5910501046

นายภัทรภาคย์

ธนะภพ

วิศวกรรมไฟฟ้า

2

5910501186

นายอัชฌา

เครือพันธ์ศักดิ�

วิศวกรรมไฟฟ้า

3

5910503146

นายเจตริน

บุญเสริม

วิศวกรรมไฟฟ้า

4

5910503260

นายภูมิพัฒน์

เจริญธนานุวัฒน์

วิศวกรรมไฟฟ้า

5

5910503286

นายยูไลบีบ

กูบกระบี�

วิศวกรรมไฟฟ้า

6

5910503308

นายรัชพล

หอมจันทร์

วิศวกรรมไฟฟ้า

7

5910503332

นางสาวสิริภัสส์

จันทวงษ์

วิศวกรรมไฟฟ้า

8

5910503359

นางสาวอารยา

กงเพชร

วิศวกรรมไฟฟ้า

9

5910505041

นายวนิชญ์

อิ�มพรมราช

วิศวกรรมไฟฟ้า

10

5910505084

นายจิรพัฒน์

กิจจานุกิจ

วิศวกรรมไฟฟ้า

11

5910505432

นายภพนรินทร์

ชาวตาก้อง

วิศวกรรมไฟฟ้า

12

5910551175

นางสาวจิตรรัตน์

รูปสวย

วิศวกรรมไฟฟ้า

13

5910551256

นายเซารัภกุมาร

ตรีปาที

วิศวกรรมไฟฟ้า

14

5910551264

นายญาณาธร

พ่วงสุด

วิศวกรรมไฟฟ้า

15

5910551418

นางสาวนภัสสิริ

บุษบาศรี

วิศวกรรมไฟฟ้า

16

5910551469

นายปรินทร์

แผ่พุ่มทรัพย์

วิศวกรรมไฟฟ้า

17

5910551507

นายพรพรหม

พรหมทอง

วิศวกรรมไฟฟ้า

18

5910551515

นายพิชญพล

ดาวสุวรรณ

วิศวกรรมไฟฟ้า

19

5910551531

นายพุฑฒิ

เจริญนวรัตน์

วิศวกรรมไฟฟ้า

20

5910551582

นายมนญชวัฒน์

ดาบเพ็ชรธิกรณ์

วิศวกรรมไฟฟ้า

21

5910551728

นายสัณฐิติ

แสงศักดิ�ชัย

วิศวกรรมไฟฟ้า

22

5910551779

นายหรรษธร

เส็งสมวงศ์

วิศวกรรมไฟฟ้า

23

5910551787

นายอภิวัฒน์

เกรียงไกรวณิช

วิศวกรรมไฟฟ้า

24

5910554310

นายจิรกิตติ�

อัสวะวิสิทธิ�ชัย

วิศวกรรมไฟฟ้า

25

5910554727

นายดิสรณ์

ชมชื�น

วิศวกรรมไฟฟ้า

26

5910554735

นายภวัต

พิทักษ์สุธีพงศ์

วิศวกรรมไฟฟ้า

27

5910554000

นางสาวกนต์ธร

ลิมปะพันธุ์

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

28

5910554018

นางสาวชญานี

หุตางกูร

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

29

5910554107

นายพิทวัส

ว่องศรี

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

30

5910554140

นางสาวสุปวีร์

สุขเกื�อ

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

31

5910554468

นายนลชนก

ทรรทุรานนท์

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

32

5910554476

นายปกรณ์

สวนศรี

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

33

5910554492

นายพนิตพล

อักษรมัต

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

34

5910554522

นายภูรินทร์

สุนทรเวชพงษ์

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

35

5910554531

นายสพล

ธนนิลกุล

วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมโยธา
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5910500082

นางสาวธันยพร

ช่วยดํารงค์

วิศวกรรมโยธา

2

5910501259

นายชัชพงศ์

หาญหฤหรรษ์

วิศวกรรมโยธา

3

5910501356

นายธนธรณ์

ครบนพรัตน์

วิศวกรรมโยธา

4

5910501372

นายธิติ

ช่วยเกตุ

วิศวกรรมโยธา

5

5910501470

นายพุฒิพงศ์

หฤหรรษพงศ์

วิศวกรรมโยธา

6

5910501500

นางสาวรินรดา

เร้าเสถียร

วิศวกรรมโยธา

7

5910501551

นายวุฒินันท์

เพิ�มพูล

วิศวกรรมโยธา

8

5910501585

นายสัญชัย

สุมนัส

วิศวกรรมโยธา

9

5910501615

นายเสฏฐวุฒิ

นนตะพันธ์

วิศวกรรมโยธา

10

5910502832

นางสาวสกาวรัตน์

สัตยานันท์

วิศวกรรมโยธา

11

5910502913

นายพัชรพล

ดีประเสริฐ

วิศวกรรมโยธา

12

5910503413

นายธนธรณ์

ลอวีระอมรพันธ์

วิศวกรรมโยธา

13

5910503421

นายธนนนท์

ฉายาพงศ์

วิศวกรรมโยธา

14

5910503499

นายอานนท์

ศรีพฤทธิ�เกียรติ

วิศวกรรมโยธา

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมทรัพยากรนํ�า
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

1

5910500449

2

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

นายศิวกร

อินทร์ประสิทธิ�

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

5910502573

นายณัฐกร

ประเสริฐทองกร

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

3

5910502719

นายภาณุเดช

หีบเงิน

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

4

5910502751

นายสมเจตน์

อมรรัตนศิริ

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

5

5910504746

นางสาวเกวลี

วัฒนรุ่งเรือง

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

6

5910504827

นายณัฐพงศ์

บัวพรวน

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

7

5910504843

นายติณณภพ

เทวชู

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

8

5910504878

นายธนวัฒน์

ศรีวัชรานนท์

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

9

5910504886

นายธนาพล

บริจาค

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

10

5910504916

นายบีซอล

หรับจัน

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

11

5910504941

นายภูรี

อรุณศรี

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

12

5910504959

นายศุภชัย

พันธมาศ

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

13

5910504983

นางสาวอติชา

ขัดทะเสมา

วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรนํ�า

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมวัสดุ
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

1

5910500180

นายชยานนท์

เอี�ยมใส

วิศวกรรมวัสดุ

2

5910500414

นายปุณณภพ

นาคามดี

วิศวกรรมวัสดุ

3

5910502514

นายภูริลาภ

ปกรณ์ธรรม

วิศวกรรมวัสดุ

4

5910502531

นายอนุรักษ์

นิ�มเสมอ

วิศวกรรมวัสดุ

5

5910553623

นายชยุต

พงศ์สิริ

วิศวกรรมวัสดุ

6

5910553631

นายชวัลวิชญ์

พานทอง

วิศวกรรมวัสดุ

7

5910553780

นายพงษ์อมร

พรหมประกาย

วิศวกรรมวัสดุ

8

5910553828

นายภาณุพงศ์

เกษมกิจจานุวัตร

วิศวกรรมวัสดุ

9

5910553861

นายสรสิช

มีโพธิ�สม

วิศวกรรมวัสดุ

10

5910553879

นายสิรวิชญ์

โยธารักษ์

วิศวกรรมวัสดุ

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ
1

เลขประจําตัวนิสิต
ชื�อ
5910502271
นายกิตติคุณ

นามสกุล
ปาคํามา

วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

สาขาวิชา

2

5910502395

นายภควรรษ

สุจิตรัตนันท์

วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

3

5910502441

นายสมาธิ

สมอโณทัย

วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

4

5910504495

นายปรัชชาชาญ

บริรักษ์สันติกุล

วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม

5

5910554204

นายกิตติพงศ์

เจริญราศรี

วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

6

5910554221

นายธิติ

จิตตะยโศธร

วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

7

5910554671

นางสาวThet Hnin

SU SU

วิศวกรรมสิ�งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รายชื�อนิสิตที�ไม่ผ่านเกณฑ์ข้อบังคับฯ
วิศวกรรมอุตสาหการ
รายงาน ณ วันที� 13/1/2563 16:21:09
ลําดับ
1

เลขประจําตัวนิสิต
ชื�อ
5910500091
นายคมสัน

นามสกุล
จิระมงคลรัตน์

สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ

2

5910500333

นายธราธร

เพ็ชรประพันธ์กุล

วิศวกรรมอุตสาหการ

3

5910501801

นายภีมสิษฐ์

กุลรัชตะสถาพร

วิศวกรรมอุตสาหการ

4

5910501879

นายศุภกร

ธนิกพิทักษ์

วิศวกรรมอุตสาหการ

5

5910501887

นายสุกฤษ

ฉัตรไชยเดช

วิศวกรรมอุตสาหการ

6

5910503529

นายฉัตรนรา

สังหาด

วิศวกรรมอุตสาหการ

7

5910505564

นายศิวกร

ลีลานุวงศ์

วิศวกรรมอุตสาหการ

8

5910505645

นายอนาวิล

ธรรมนิภานนท์

วิศวกรรมอุตสาหการ

9

5910551817

นายกันตภวิษย์

โรจนวิภาต

วิศวกรรมอุตสาหการ

10

5910551868

นางสาวขัติยาภรณ์

บุญนิล

วิศวกรรมอุตสาหการ

11

5910551876

นายเขมทัต

พรรณา

วิศวกรรมอุตสาหการ

12

5910551922

นางสาวชญานิน

หยังดี

วิศวกรรมอุตสาหการ

13

5910551931

นายชลวิทย์

ฐิติจรูญวัฒน์

วิศวกรรมอุตสาหการ

14

5910551949

นางสาวชวัลนุช

เมาลานนท์

วิศวกรรมอุตสาหการ

15

5910551973

นางสาวณัฐกฤตา

ไสยาวงศ์

วิศวกรรมอุตสาหการ

16

5910552031

นางสาวธวัลยา

ประภาศิริกุล

วิศวกรรมอุตสาหการ

17

5910552066

นางสาวนภัสสร

สวาทสุข

วิศวกรรมอุตสาหการ

18

5910552112

นายปฏิพัฒน์

ชัยฤทธิ�

วิศวกรรมอุตสาหการ

19

5910552139

นายปัณณวัฒน์

ตรีกาลนนท์

วิศวกรรมอุตสาหการ

20

5910552180

นางสาวพัชรินทร์

สมาจารย์

วิศวกรรมอุตสาหการ

21

5910552198

นายพัทธ

สกุลวิจิตร์สินธุ

วิศวกรรมอุตสาหการ

22

5910552228

นายภัทรพล

อุตโรกุล

วิศวกรรมอุตสาหการ

23

5910552333

นายวสวรรษ

เวลาดี

วิศวกรรมอุตสาหการ

24

5910552350

นางสาววิลาวัลย์

เริงพงษ์พันธ์

วิศวกรรมอุตสาหการ

25

5910552392

นางสาวศุภลักษณ์

พรบุญญานุภาพ

วิศวกรรมอุตสาหการ

26

5910552422

นายสกลภัทร

รัตนโชติพานิช

วิศวกรรมอุตสาหการ

27

5910552449

นายสรยุทธ

ธงหิมาลัย

วิศวกรรมอุตสาหการ

28

5910552503

นายสุรพัศ

เสรีโยธิน

วิศวกรรมอุตสาหการ

29

5910552511

นายสุวพิชญ์

แซ่จิว

วิศวกรรมอุตสาหการ

30

5910552520

นางสาวสุวพิชญ์

วัจนทวีโรจน์

วิศวกรรมอุตสาหการ

31

5910552538

นายสุวิชา

ศิลป์เสน

วิศวกรรมอุตสาหการ

32

5910552546

นายอภิวิทย์

กาญจนวิวิน

วิศวกรรมอุตสาหการ

33

5910552554

นายอรรถพล

คํานวณศิลป์

วิศวกรรมอุตสาหการ

34

5910552562

นายอรรถพล

วงศ์ปิยะบวร

วิศวกรรมอุตสาหการ

35

5910552571

นายเอื�ออังกูร

คล้ายทอง

วิศวกรรมอุตสาหการ

36

5910554760

นางสาวแสงระวี

หวังดี

วิศวกรรมอุตสาหการ

37

5910554581

นายคณิศร

ตั�งวรธรรม

วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ลําดับ

เลขประจําตัวนิสิต

ชื�อ

นามสกุล

สาขาวิชา

38

5910554638

นายพิสิษฐ์

สถานเดิม

วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

39

5910554646

นางสาวภูษณิศา

โตศักดิ�

วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

40

5910554662

นายอินทัช

ตั�งเติมสิริกุล

วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

41

5910555073

นางสาวอนัญญา

ศรีใส

วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

