
ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 162304220009 นายณฐัพนธ์ หอมหวาน เทคโนโลยเีครืองกล

2 162304220030 นายสุประวติั ผวิทอง เทคโนโลยเีครืองกล

3 162304220007 นายจิรทศัน์ จนัทวาส เทคโนโลยเีครืองกล

4 162304220032 นายอนุสร เก็มเบญ็หมาด เทคโนโลยเีครืองกล

5 162304222040 นายพีรเศรษฐ์ สายสินธ์ุ เทคโนโลยเีครืองกล

6 162304220008 นายจิรเดช แสงเมือง เทคโนโลยเีครืองกล

7 162304220017 นายบดีพล   ชู ช่วย เทคโนโลยเีครืองกล

8 162304222037 นายฉตัรดนยั  วิสิทธิไพบูลย์ เทคโนโลยเีครืองกล

9 162304230043 นายปิยพทัธ์ เอียดสุข เทคโนโลยอีตุสาหการ

10 162304230025 นายจตุพงค ์  ถาพร เทคโนโลยีอุตสาหการ

11 162304230049 นายวิษณุ สุวรรณชาตรี เทคโนโลยีอุตสาหการ

12 162304230013 นายพงศกร นอ้ยสาํลี เทคโนโลยีอุตสาหการ

13 162304230006 นายธญัพจน์ สิงห์ทอง เทคโนโลยอีตุสาหการ

14 162304230028 นายชยากร ทวีทรัพย์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

15 162304230057 นายอภิสิทธิ บวัศรี เทคโนโลยอุีตสาหการ

16 162304230034 นายณฐักมล ไชยกิจ เทคโนโลยอุีตสาหการ

17 160404170032 นายวรุตม ์บุญหวาน วิศวกรรมเครืองกล

18 162304220019 นายภทัวิทย ์พนัธุรัตน์ วิศวกรรมเครืองกล

19 161204170017 นายพิเชษฐ ◌์      ดินหมิน วิศวกรรมเครืองกล

20 161204170033 นายอมัรินทร์ สะมะบุบ วิศวกรรมเครืองกล

21 161204170037 นายไชยวฒัน์  ปะธิปะ วิศวกรรมเครืองกล

22 161204170036 นายเมธาสิทธิ สุวรรณรัตน์ วิศวกรรมเครืองกล

23 161204170007 นายคมชาญ สยงักลู วิศวกรรมเครืองกล

24 161204170025 นายสมพงษ ์บางรักษ์ วิศวกรรมเครืองกล

25 162204712027 นายพีรพล เกือทอง วิศวกรรมโทรคมนาคม

26 162204712004 นายคมกริช จนัทร์แดง วิศวกรรมโทรคมนาคม

27 162204712007 นายชยัพร ไชยวฒัน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

28 161404710048 นายพฤฒพงศ ์เยรานี วิศวกรรมโทรคมนาคม

29 161404710058 นายเจษฎากร กระสายสินธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

30 161404710008 นายธวชัชยั ดาํเจริญศกัดิ วิศวกรรมโทรคมนาคม

31 160404710044 นายซอรีฟ มินเเลเม็ง วิศวกรรมโทรคมนาคม

32 160404710076 นางสาวแพรวนภา เภอบางเขม็ วิศวกรรมโทรคมนาคม

33 160404710066 นายวฒิุชยั สังขประดิษฐ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

34 161404710074 นายศิวณฏัฐ์ จารุธนกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G_engineering1

คณะวศิวกรรมศาสตร์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย

วนัเสาร์ท ี24  เมษายน  2564  เริมเข้าสอบ  เวลา  10.00 น.   สินสุดการสอบ  12.00  น.

หลงัจาก  เวลา   12.00  น.   นักศึกษาจะไม่สามารถทาํข้อสอบได้



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 161404710063 นายธิติกรณ์ เกตแกว้ วิศวกรรมโทรคมนาคม

36 161404710009 นายนพณฐั บองบวั วิศวกรรมโทรคมนาคม

37 161404710059 นายเลิศชยั ภิกขวุาโย วิศวกรรมโทรคมนาคม

38 161404710070 นายปฏิพล เอียดสุย วิศวกรรมโทรคมนาคม

39 160404710077 นายคุณากร ตณัฑท์วี วิศวกรรมโทรคมนาคม

40 160404120008 นางสาวญาดาภา โสมสง วิศวกรรมโยธา

41 160404120034 นายสิทธิพร ชุมประเสริฐ วิศวกรรมโยธา

42 159404120038 นายกรรชยั พินิจ วิศวกรรมโยธา

43 160404120054 นางสาวกนกวรรณ  แคลว้คลอด วิศวกรรมโยธา

44 161204132003 นายกิติพล ไกรศิริโสภณ วิศวกรรมไฟฟ้า

45 160404130052 นางสาวกลยา ม่วงก่อเกือ วิศวกรรมไฟฟ้า

46 159204132039 นายยทุธพงษ ์ประชุม วศิวกรรมไฟฟ้า

47 160204132011 นายอีรฟาน  ฮะยหีามะ วิศวกรรมไฟฟ้า

48 160204132022 นายปิยงักรู จินตนะ วิศวกรรมไฟฟ้า

49 161204132032 นายวีระวฒิุ  จนัทร์ภาโส วิศวกรรมไฟฟ้า

50 160204132017 นายธารณ ธีระนนัทกุล วิศวกรรมไฟฟ้า

51 161204132014 นายวศิน ธรรมชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า

52 160204132036 นายวชัรกิต อกัษรพนัธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

53 161404810019 นางสาวสิริพร ทองชุมนุม วิศวกรรมการผลิต

54 161404810005 นางสาวศศิประภา เต็มสิริมงคล วศิวกรรมการผลิต

55 161404810016 นางสาววริศรา  สวา่งเพชร วิศวกรรมการผลิต

56 161404810008 นายปณทศัน์ หนูเขียว วิศวกรรมการผลิต

57 161404810023 นายปฏิภาณ มิงแกว้ วิศวกรรมการผลิต

58 161404810016 นางสาววริศรา สวา่งเพชร วิศวกรรมการผลิต

59 161404810012 นายณฐัวฒิุ เรือทอง วิศวกรรมการผลิต

60 161404810009 นายณฐัศกัย ์หวงัสุด วิศวกรรมการผลิต

61 161404810014 นางสาวนาถลดา  ไชยแสง วิศวกรรมการผลิต

62 161404810030 นางสาวพจณิชา หมดัยสุะ วิศวกรรมการผลิต

63 161404810013 นางสาวธมนวรรณ เมืองจนัทร์ วิศวกรรมการผลิต

64 161404810015 นางสาวนูรซฝีตา้ อาเกะ วิศวกรรมการผลิต

65 161404810022 นายจิรพสั  อินทร์จุย้ วิศวกรรมการผลิต



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

1 161404810018 นายวีรยทุธ พวงแกว้ วิศวกรรมการผลิต

2 161404810027 นายศุภณฐั  ราช ภกัดี วิศวกรรมการผลิต

3 161404810025 นายภูรินทร์ สินปรุ วิศวกรรมการผลิต

4 161404810011 นายคอลดูน ยงัปากนาํ วิศวกรรมการผลิต

5 161404810020 นายสุรยทุธ ์ จิตตภ์กัดี วิศวกรรมการผลิต

6 161404810024 นายพลัลภ สังขโ์วง วิศวกรรมการผลิต

7 161404810021 นายจิรชาติ ชูกมล วิศวกรรมการผลิต

8 161404140009 นายธนากร คงเกลียง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

9 161404140027 นางสาวภคัจิรา ประสงคดี์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์

10 160404160012 นางสาวธญัชนก ศรีสุวรรณ วิศวกรรมสาํรวจ

11 160404160011 นายธนาวฒิุ แกว้นวลศรี วิศวกรรมสาํรวจ

12 160404160042 นายเจริญพร สมคัรแกว้ วิศวกรรมสาํรวจ

13 160404160014 นางสาวธิดารัตน์  คงพนู วิศวกรรมสาํรวจ

14 160404160041 นางสาวเกษฎาพร  ดวงประทุม วิศวกรรมสาํรวจ

15 161404810006 นางสาวรจนา  หนูแกว้ วิศวกรรมอุตสาหการ

16 161204180015 นายรวี เจริญดี วิศวกรรมอุตสาหการ

17 159404180054 นางสาวกญัญาภคั จุลนิล วิศวกรรมอุตสาหการ

18 160404180029 นายศิลา เพียรดี วิศวกรรมอุตสาหการ

19 159404180062 นายอนนัตชยั หลงัเกต วิศวกรรมอุตสาหการ

20 159404180043 นายตนัอีม ราชแดหวา วิศวกรรมอุตสาหการ

21 159404180070 นายกฤษฎา สังขเ์จริญ วศิวกรรมอุตสาหการ

22 161204180007 นายคมสัน แปงคาํเรือง วิศวกรรมอุตสาหการ

23 161204180027 นายอนุชา ไพริน วิศวกรรมอุตสาหการ

24 161204132003 นายกิติพล  ไกรศิริโสภณ วิศวกรรมไฟฟ้า

25 161204132007 นายนิติพล  อินคีรี วิศวกรรมไฟฟ้า

26 161204132008 นายบรรจง  เสมาธรรมจนัทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

27 161204132010 นายพนัลภ  สมมาตร วิศวกรรมไฟฟ้า

28 161204132011 นายพีรวิชญ ์ ยสุ่ีน วิศวกรรมไฟฟ้า

29 161204132014 นายวศิน  ธรรมชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า

30 161204132020 นายเอกวิน  หมานอะ วิศวกรรมไฟฟ้า

31 161204132021 นายจกักฤษณ์  สุนทรานุรักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

32 161204132022 นายจีระศกัดิ ภกัดีทอง วิศวกรรมไฟฟ้า

33 161204132029 นายปานสิทธิ  พิทกัษธี์ระบณัฑิต วิศวกรรมไฟฟ้า

34 161204132032 นายวีระวฒิุ  จนัทร์ภาโส วิศวกรรมไฟฟ้า

หลงัจาก  เวลา   16.00  น.   นักศึกษาจะไม่สามารถทาํข้อสอบได้

วนัเสาร์ท ี24  เมษายน  2564   เริมเข้าสอบ  เวลา  14.00 น.   สินสุดการสอบ  16.00  น.

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์

ผ่าน ระบบจดัการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS)  กลุ่มสอบ  G_engineering2

คณะวศิวกรรมศาสตร์     มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย



ลาํดบั รหัสนักศึกษา ชือ-นามสกลุ  สาขาวชิา หมายเหตุ

35 161204132033 นายศิรัสพล  ไกรดาํ วิศวกรรมไฟฟ้า

36 161204132035 นายหฤษฏ ์ จาระวรรณ วศิวกรรมไฟฟ้า

37 161204132037 นายอานนัท ์ เต็มดวง วิศวกรรมไฟฟ้า

38 161204132039 นายอิสมาแอ  สะหนิ วิศวกรรมไฟฟ้า

39 161204132040 นายสุฟียนั  หะยี วิศวกรรมไฟฟ้า

40 162304232001 นายจรัณชยั  ไพรดุก เทคโนโลยอุีตสาหการ

41 162304232005 นายอรรฆเดช  ดวงสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ

42 162304232007 นายกานตนิ์ธิ  ชนกนอ้ย เทคโนโลยอุีตสาหการ

43 162304232008 นายกิจจา  ชอบแต่ง เทคโนโลยอุีตสาหการ

44 162304232009 นายกุณฑล  กาญจนสิทธิ เทคโนโลยอุีตสาหการ

45 162304232011 นายคธาวฒิุ  สุวรรณคีรี เทคโนโลยอุีตสาหการ

46 162304232013 นายชานนท ์ พลูสวสัดิ เทคโนโลยอุีตสาหการ

47 162304232015 นายณรงคศ์กัดิ  ร่มสุข เทคโนโลยอุีตสาหการ

48 162304232016 นายณฐัวฒิุ  พรมประถม เทคโนโลยอุีตสาหการ

49 162304232017 นายทศพล  เรืองสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ

50 162304232018 นายธนาวฒิุ  จนัทบุรี เทคโนโลยอุีตสาหการ

51 162304232020 นายธีระวฒัน์  จนัทร์สวา่ง เทคโนโลยอุีตสาหการ

52 162304232021 นายภูริทตั  โชครุ่งกาญจน์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

53 162304232025 นายพิสรรค ์ ขนุทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ

54 162304232028 นายยศกร  มณีจนัทร์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

55 162304232029 นายรัชชานนท ์ สร้อยธรรม เทคโนโลยอุีตสาหการ

56 162304232032 นายอดิศร  มีแสง เทคโนโลยีอุตสาหการ

57 162304232033 นายอสัรี  อุมา เทคโนโลยอีตุสาหการ

58 162304232034 นายอุรุพงศ ์ หนุเสน เทคโนโลยอุีตสาหการ

59 162304232036 นายกนัตพงศ ์ บุรุษราษฎร์ เทคโนโลยอุีตสาหการ

60 162304232037 นายจตุรภทัร  ขะตะเจริญ เทคโนโลยอุีตสาหการ

61 162304232038 นายณฐัดนยั  แดงนุย้ เทคโนโลยอีตุสาหการ

62 162304232040 นายธราดล  ลิมปพิศุทธิ เทคโนโลยอุีตสาหการ

63 162304232041 นายปรัชญา  พรหมโสภา เทคโนโลยีอุตสาหการ

64 162304232042 นางสาวพชัรีย ์ บินยหีมาน เทคโนโลยีอุตสาหการ

65 162304232043 นายพีรพล  นวลปาน เทคโนโลยีอุตสาหการ


