
ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขาวชิา หมายเหตุ

1 660406200001  นายสิทธิกร ดาํเกาะ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

2 660406200004  นายชินกฤต ทะไวยทอง เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

3 660406200007 นายวิรุฬห์ จีนเดิม เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

4 660406200008 นางสาวขวญัฤดี ภู่ดอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5 660406200010  นายพพิฒัน์ ทองสอง เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

6 660406200011 นายสราวุฒิ ศิริโภชน์ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

7 662206200009-1 นายอารฟัตรี เด่นอดุลย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

8 662206200014-1 นายปวีณ สีดาทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

9 662206200012-5 นายวีรยทุธ หนูดาํ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

10 662206200001-8 นายวิศิษฏ ์อึงสกุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11 662206200016-6 นายอภิชิต คงนิม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

12 662206200004-2 นางสาวกรชุดา ทองสุรรณ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

13 662206200018-2 นาย ณรงคช์ยั สุขสง เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

14 662206200013-3 นางสาวจิราภา จนัทร์โต เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

15 662206200010-9 นายเอกพล รัตนพนัธ์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

16 662206200022-4 นายธรรมรัตน์ ขนุทิพยลาย เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

17 662206200015-8 นายคฑาวุธ แป้นคง เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

18 662206200011-7 นายพชร คงจนัทร์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

19 662206200006-7 นางสาวชุติกาญจน์ บุญสนอง เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

20 662206200008-3 นาสาวจิราภรณ์ เหมือนพะวงศ ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

21 662206200017-4 นายอนนัตสิ์ทธิ วรรณบวร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

22 662206200019-0 นายธนาธิป  แสงแกว้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

23 661406200001 นางสาวนิชาภทัร   หลีนะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

24 661406200002 นางสาวธิดารัตน์   กระบีนอ้ย เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

25 661406200003 นายภาณุพงศ ์  จิตสบาย เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

26 661406200004 นายอภิเชษฐ ์  บูรณ์ชะนะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

27 661406200005 นางสาวพรกมล    บุญเนือง เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

28 661406200006 นายนนทพทัธ์   พลิพนัธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

29 661406200007 นายกชกร   นิคมประศาสน์ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

30 661406200008 นายธญัเทพ   ส่งแสง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

31 661406200009 นายสุทิวสั   วนัแรก เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

32 661406200010 นายไกรศกัดิ   ทองวิเศษ เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

วนัพุธที 10 มีนาคม  2564  เวลา 09.00 – 12.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2
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ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขาวชิา หมายเหตุ

33 661406200013 นายธเนศ   ตนัติสมัพนัธ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

34 661406200014 นายนวมินทร์   คาํฟู เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

35 661406200015 นายธนภทัร   คงเจริญ เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

36 661406200016 นายหสันยั   ณ พทัลุง เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

37 661406200018 นายกฤติน   อินทนุพฒัน์ เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์

38 661406200019 นางสาวปภสัสรณ์   มุกดา เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์

39 661406200020 นายรชต   หงษอิ์นทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

40 661406200021 นายกนก   ชุนบดี เทคโนโลยคีอมพวิเตอร์

41 662215910006-9 นายวรชิต สุวรรณเจริญ วิศวกรมก่อสร้าง

42 662215910002-8 นายปิยะรัฐ ศรีมนั วิศวกรมก่อสร้าง

43 662215910005-1 นายอนุวฒัน์ วรชาติไพศาล  วิศวกรมก่อสร้าง

44 662215910004-4 นายอนุสิทธิ วรชาติไพศาล วิศวกรมก่อสร้าง

45 662215910001-0 นายบุญฤทธิ เดโชชาติ วิศวกรมก่อสร้าง

46 662215910008-5 นายชชัพล ขนุอกัษร วิศวกรมก่อสร้าง

47 662215910010-1 นายชลนัธร แซ่เอียว วิศวกรมก่อสร้าง

48 662215910009-3 นายพงศกร เศรณีย ์ วิศวกรมก่อสร้าง

49 662215910003-6 นายณฐัวุฒิ เเกวัประกอบ วิศวกรมก่อสร้าง

50 662215910007-7 นายธีรเดช สกุลประดิษฐ ์ วิศวกรมก่อสร้าง

51 662215910011-9 นายพฒันพงศ ์ โงว้สกุล วิศวกรมก่อสร้าง

52 661415910001-7 นายธเนศ อิวสกุล วิศวกรมก่อสร้าง

53 661415910002-5 นายอนัวา เซ็งมะสู วิศวกรมก่อสร้าง



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขาวชิา หมายเหตุ

1 661415850002-7 นายกฤษกร องัสุภานิช วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

2 661415850003-5 นายไชยวฒัน์ สุทธิธรรมานนท ์ วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

3 661415850005-0 นาย อคัรเดช สมบติัทิพย ์ วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

4 661415850006-8 นาย ณัฐพล ยอดพนัธ์ วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

5 661415850007-6 นายภูษณ  คงศรี วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

6 661415850008-4 นายนรภทัร พรรณยอด วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

7 661415850009-2 นาย ณัฐวตัร คงชยั วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

8 660415840009-6 นายฟรุกนัต ์เจะมะ วิศวกรรมไฟฟ้า

9 660415840001-3 นายไชยา เอียดหวงั วิศวกรรมไฟฟ้า

10 660415840002-1 นายสุกกีฟลี หมดัชูดชู วิศวกรรมไฟฟ้า

11 661215840013-1 นายไกรภพ จนัทร์ตะ๊ วิศวกรรมไฟฟ้า

12 661215840022-2 นายสิทธิพงศ ์ ชาํนาญป่า วิศวกรรมไฟฟ้า

13 661415840004-6 นายคชา เกิดไทย วิศวกรรมไฟฟ้า

14 661415840002-0 น.ส.กฤษฎา ทองสุข วิศวกรรมไฟฟ้า

15 661415840014-5 นางสาคอลียะ๊ เส็นสัน วิศวกรรมไฟฟ้า

16 661415840003-8 นายนนทวฒัน์ หาญแหง วิศวกรรมไฟฟ้า

17 661415840015-2  นายเสกสรรค ์เพรชอกัษร วิศวกรรมไฟฟ้า

18 661215840024-8 นายธนภูมิ ขนุทอง วิศวกรรมไฟฟ้า

19 661415840005-3 นายวรเดช บุญษร วิศวกรรมไฟฟ้า

20 661415840013-7 นายพงศกร เพช็รรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า

21 660415840016-1 นายสุรศกัดิ ระเหม วิศวกรรมไฟฟ้า

22 661215840002-4 นายทนงศกัดิ ชุมแกว้ วิศวกรรมไฟฟ้า

23 661215840020-6 นายณฐิัวุฒิ ไข่เสน วิศวกรรมไฟฟ้า

24 661215840011-5 นายปรัชญา ตรีทศัน์ วิศวกรรมไฟฟ้า

25 661415840016-0 นายเกียรติทนง ศรีสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า

26 661215840021-4 นายศตาย ุเชียงทอง วิศวกรรมไฟฟ้า

27 661215840027-1  นายชชัภิมุข แซ่ลี วิศวกรรมไฟฟ้า

28 661415840017-8 นายศุภมิตร เเพง่โยธา วิศวกรรมไฟฟ้า

29 661215840025-5   นายฤทธิเด ช  ดือ รา มะ  วิศวกรรมไฟฟ้า

30 661215840018-0 นายณฐัวุฒิ มงัคลงั              วิศวกรรมไฟฟ้า

วนัพุธที 17 มีนาคม  2564  เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง   อาคารวทิยบริการ ชัน 2
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3

คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย  วทิยาเขตตรัง



ลาํดับ รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ สาขาวชิา หมายเหตุ

31 661415840001-2 นายกฤตกร เกา้เอียน วิศวกรรมไฟฟ้า

32 661415840006-1 นายชนินทร์ แกว้เจือ วิศวกรรมไฟฟ้า

33 661215840010-7 นายเจษฎา สุวรรณชาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า

34 661415840012-9 นายนทัธพงศ ์สูคีรี วิศวกรรมไฟฟ้า

35 661215840026-3 นายอฟัฟาน สแลแม วิศวกรรมไฟฟ้า

36 661215840031-3 นายฮาฟีซูห์ บูดิง วิศวกรรมไฟฟ้า

37 661415840007-9 นายปิยพร สุวรรณคีรี วิศวกรรมไฟฟ้า

38 661415840008-7 นายธีรภทัร์ สุขลิม วิศวกรรมไฟฟ้า

39 661215840029-7 นายกฤตนยั มาสินธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

40 661215840042-0 นายวชิรวิทย ์ คะรุอาํโพธิ วิศวกรรมไฟฟ้า

41 661215840034-7 นายสาธิต  ช่วย รัตน์  วิศวกรรมไฟฟ้า

42 660415840003 นายวศัพล  สงแกว้ วิศวกรรมไฟฟ้า

43 660415840023-7 นายอภิสิทธิ  ณ ตะกวัทุ่ง วิศวกรรมไฟฟ้า

44 661215840009-9 นายศุภมิตร เอง้ฉ้วน วิศวกรรมไฟฟ้า

45 661215840039-6 นายอรัฟาน ปังแลมาเส็น วิศวกรรมไฟฟ้า

46 662215850001-2 นางสาวธิดาพร ปูขาว วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

47 662215850002-0 นายภูเบศวร์ บุตรเลียม วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

48 662215850003-8 นางสาวอารียา สมบูรณ์ วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

49 662215850007-9  นางสาวมณีวรรณ สุวรรณสุข วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

50 662215850006-1 นางสาวปิยะกานต ์สุภาพรรณ วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

51 662215850004-6 นายนิฮาซนั ยะโก๊ะ วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

52 662215850005-3 นายอิมรอน ศุภวฒัน์วงศ์ วศิวกรรมสารสนเทศและการสือสาร

53 661215910002-9 นายพรุิฬห์  ศรีสว่าง วิศวกรรมก่อสร้าง

54 661215910011-0 นายอภิสิทธิ  เตง็เฉียง วิศวกรรมก่อสร้าง


