
 
ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

เรื่อง ผลการเลือกและจัดสรรสาขาวิชาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (4 ปี) 

แบบรับรวมสาขาวิชา ประจ าปีการศึกษา 2560 
_________________________ 

 
 เพ่ือให้การคัดแยกนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ (4 ปี) แบบรับรวมสาขา 
ประจ าปีการศึกษา 560  แบบรับรวมสาขาวิชาให้เข้าเรียนต่อตามสาขาต่างๆ ในชั้นปีที่สอง ตามสาขาวิชาที่
คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามระเบียบคณะวิศวกรรมศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การเลือกและการจัดสรรสาขาวิชาให้นักศึกษาเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 5660 
บัดนี ้คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ด าเนินการสรุปผลการเลือกและจัดสรรสาขาวิชา เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น 

 ทั้งนี้ ให้นักศึกษาด าเนินการติดต่อสาขาวิชาที่นักศึกษาได้รับการคัดเลือกและจัดสรร ตามเอกสาร
แนบประกาศนี้ เพ่ือด าเนินการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา 1/5601 ต่อไป 
 

 
ประกาศ   ณ   วันที่      8     มิถุนายน   พ.ศ.  5601 

 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์  แก่นทอง) 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน รักษาราชการแทน 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 



สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   จ านวน 25  คน
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400100-4 นายธนพล เยีย่งวฒันานนท์ วศิวกรรมโยธา
2 116010400010-5 นายสิริ คลังนุช วศิวกรรมโยธา
3 116010400084-0 นายสุวรรณ โกมาสถิตย์ วศิวกรรมโยธา
4 116010400013-9 นายศวสักร เทีย่งธรรม วศิวกรรมโยธา
5 116010400206-9 นางสาวเบญจมาศ อุปลา วศิวกรรมโยธา
6 116010400041-0 นายจิรภัทร ปาทาน วศิวกรรมโยธา
7 116010400093-1 นายพุฒิพงศ์ โชติศรีลือชา วศิวกรรมโยธา
8 116010400122-8 นายพงศ์พันธุ ์พาใจสงค์ วศิวกรรมโยธา
9 116010400141-8 นางสาวจันทกานต์ สุนันทพจน์ วศิวกรรมโยธา
10 116010400047-7 นายศศินทร์ นาคแดง วศิวกรรมโยธา
11 116010400135-0 นายคุณานนต์ ศรีเภา วศิวกรรมโยธา
12 116010400162-4 นายภาคภูมิ จุมจวง วศิวกรรมโยธา
13 116010400069-1 นายอัศวโยธนิ บรรลือ วศิวกรรมโยธา
14 116010400200-2 นายธนกิตต์ิ คุณเศรษฐ วศิวกรรมโยธา
15 116010400144-2 นางสาวศศิประภา ประเสริฐศักด์ิ วศิวกรรมโยธา
16 116010400126-9 จิรเวช มะลิ วศิวกรรมโยธา
17 116010400032-9 นายพีระพล เรือนปัญจะ วศิวกรรมโยธา
18 116010400070-9 นางสาวตติยากร กันยา วศิวกรรมโยธา
19 116010400190-5 นางสาวหิรัญญา ผดุงพงษ์ วศิวกรรมโยธา
20 116010400077-4 นายรุ่งอรุณ บุณยะวรรณ์ วศิวกรรมโยธา
21 116010400037-8 นางสาวจันทนี เวทการ วศิวกรรมโยธา
22 116010400131-9 นายจิราย ุกันตะกนิษฐ์ วศิวกรรมโยธา
23 116010400115-2 นายพรรษกร มาตรา วศิวกรรมโยธา
24 116010400169-9 นายวรเมธ ชิณภา วศิวกรรมโยธา
25 116010400113-7 นางสาวกัณฑิณี ปราณี วศิวกรรมโยธา

สาขาวิชาวิศวกรรมสิง่แวดล้อม   จ านวน  27  คน
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400148-3 นางสาวรักษ์ศิริ อ่องนก วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
2 116010400208-5 นายพรหมเนตร ขันธค์วร วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
3 116010400136-8 นางสาวมุกมณี ค าภา วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
4 116010400247-3 นายปัณณอรรจ ล้ าเลิศ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
5 116010400255-6 นายรัชชานนท์ อิม่ทอง วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
6 116010400059-2 นายภาวตั น้ าใส วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
7 116010400231-7 นางสาวพรรณพร พูลรักษ์ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
8 116010400191-3 นายณัฎฐกิตต์ิ ทรัพยธ์านินท์ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
9 116010400044-4 นางสาวปานตะวนั หนูขัน วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
10 116010400259-8 นายปฏิภาณ ภูเ่ชย วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
11 116010400240-8 นางสาวรัตติยา รอดอิม่ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

ประกาศผลการคัดเลือกและจัดสรรสาขา หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ป)ี แบบรับรวมสาขา
ประจ าปีการศึกษา 2560



ประกาศผลการคัดเลือกและจัดสรรสาขา หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ป)ี แบบรับรวมสาขา
ประจ าปีการศึกษา 2560

12 116010400238-2 นางสาวชลิตา โอภาสศิริ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
13 116010400257-2 นายนวมินทร์ เยน็แจ่ม วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
14 116010400242-4 นางสาวเสาวลักษณ์ ดวงสวสัด์ิ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
15 116010400248-1 นายสุรธชั อินทร์ศิริ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
16 116010414010-9 นายรพีพัฒน์ ชาลีกุล วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
17 116010400252-3 นางสาวสุชัฌญา บุญแก้ว วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
18 116010400264-8 นายโชคทองดี พรหมเรืองเดช วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
19 116010400234-1 นางสาวสิรีพัชร หลักเพ็ชร วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
20 116010400244-0 นายสุชานนท์ แสงตารัตน์ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
21 116010400230-9 นายสัมฤทธิ ์พิศพรรณ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
22 116010400224-2 นายธนรัตน์ จ ารัสศรี วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
23 116010400263-0 นายพงศกร บุญชาลี วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
24 116010400254-9 นางสาวอารดา สงเคราะห์ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
25 116010400124-4 นายหัสดินทร์ เวชกรณ์ วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
26 116010400249-9 นายวนัชัย ชาวดอน วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม
27 116010400229-1 นายชาคริต แอดดิสัน วศิวกรรมส่ิงแวดล้อม

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า   จ านวน 17  คน
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400199-6 นายภัทรภูมิ ศรีสวสัด์ิ วศิวกรรมไฟฟ้า
2 116010400011-3 นางสาวสุภามาศ พัชนี วศิวกรรมไฟฟ้า
3 116010400130-1 นายธนวฒัน์ โชติยเวชวฒัน์ วศิวกรรมไฟฟ้า
4 116010400082-4 นางสาวธนพร ยนต์อินทร์ วศิวกรรมไฟฟ้า
5 116010400183-0 นางสาวณัฐวดี หงษ์ค า วศิวกรรมไฟฟ้า
6 116010400108-7 นางสาวกุลรัตน์ พรมทา วศิวกรรมไฟฟ้า
7 116010400163-2 นายธนัชพันธ ์บุญเกิดสุขเจริญ วศิวกรรมไฟฟ้า
8 116010400114-5 นายศุภกิจ ผลไธสง วศิวกรรมไฟฟ้า
9 116010400058-4 นายณัฐภัทร ทวพีิริยะ วศิวกรรมไฟฟ้า
10 116010400073-3 นายสุรเชษฐ์ อินเถือ่นพะเนาว์ วศิวกรรมไฟฟ้า
11 116010400067-5 นายธรีะพงศ์ ไพเราะห์ วศิวกรรมไฟฟ้า
12 116010400203-6 นายศุภกิจ ผายพันธ์ วศิวกรรมไฟฟ้า
13 116010400030-3 นายวทิวสั แซ่อึง วศิวกรรมไฟฟ้า
14 116010400182-2 นายนัทธพงศ์ เปีย่มสุขสัมพันธ์ วศิวกรรมไฟฟ้า
15 116010400050-1 นางสาวธารีรัตน์ บัวศรี วศิวกรรมไฟฟ้า
16 116010400109-5 นางสาวดลวลัย วเิศษธาร วศิวกรรมไฟฟ้า
17 116010400075-8 นายจิรายสุ ธรรมมา วศิวกรรมไฟฟ้า



ประกาศผลการคัดเลือกและจัดสรรสาขา หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ป)ี แบบรับรวมสาขา
ประจ าปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาวิศวกรรมเครือ่งกล   จ านวน 11 คน
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400098-0 นายปฏิการ ศุกระเศรณี วศิวกรรมเคร่ืองกล
2 116010400025-3 นายธนากร แมลงผ้ึง วศิวกรรมเคร่ืองกล
3 116010400020-4 นายสิทธโิชค มาตรินทร์ วศิวกรรมเคร่ืองกล
4 116010400052-7 นางสาวอุมาพร แม้นสุรินทร์ วศิวกรรมเคร่ืองกล
5 116010400053-5 นายเอกรัณย ์กิจพิพัฒน์ วศิวกรรมเคร่ืองกล
6 116010400134-3 นายรหัสชัย วงับุญคง วศิวกรรมเคร่ืองกล
7 116010400201-0 นายวรพงค์ ยิม้ละมัย วศิวกรรมเคร่ืองกล
8 116010400092-3 ตติยะ หวงัไมตรี วศิวกรรมเคร่ืองกล
9 116010400054-3 จตุพร แน่จริง วศิวกรรมเคร่ืองกล
10 116010400214-3 นางสาวนภัสสร สังสุทธวิงศา วศิวกรรมเคร่ืองกล
11 116010400017-0 นายภาณุพงษ์ ทองสุข วศิวกรรมเคร่ืองกล

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ   จ านวน  41 คน
  - วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400005-5 นายชัชวาลย ์อ่อนศรี วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
2 116010400096-4 นายธวชัชัย บัวทอง วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
3 116010400066-7 นายคมกฤษณ์ แซ่ชี วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
4 116010400036-0 นายนเรนทร์ฤทธิ ์รักช่วย วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
5 116010400147-5 นายอรรถวทิย ์วบิูลอัด วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
6 116010400060-0 นายทรงชัย อินทโสต วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
7 116010400118-6 นายดนุสรณ์ จินดาสี วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
8 116010400272-1 นายชัยวฒัน์ จูมจันทร์ วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
9 116010400132-7 นายสิทธกิร ธรรมวานิช วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
10 116010400103-8 นายคุณากร บัวรุ่ง วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
11 116010400033-7 นายชยตุม์ แสนกล้า วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
12 116010400018-8 กชกร แสงอ่อน วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
13 115910400173-3 นายรชฏ นาคสวสัด์ิ วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
14 116010400110-3 นายวริทธิพ์ล ศรีเพ็ญ วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
15 116010400228-3 นายปกรณ์ เกตุทอง วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
16 116010400001-4 นายอทิวฒัน์ วนับุญมา วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
17 116010400193-9 นายจุฬาภัทร นุน่สวสัด์ิ วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
18 116010400271-3 นายจิรพัฒน์ เบ้าพิมพา วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
19 116010400251-5 นายธรรมรัตน์ ทรัพยย์ทุธ์ วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
20 116010400237-4 นายณัฐ นึกเร็ว วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
21 116010400243-2 นายภควฒัน์ เจริญควนิช วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต



ประกาศผลการคัดเลือกและจัดสรรสาขา หลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ป)ี แบบรับรวมสาขา
ประจ าปีการศึกษา 2560

  - วศิวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400192-1 นางสาวภาวรินทร์ มุขอิม่ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
2 116010400192-1 นางสาวภาวรินทร์ มุขอิม่ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
3 116010400219-2 นางสาวปริญญา พุทธรักขิโต วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
4 116010400034-5 นางสาวปวร์ีอร สันติปาตี วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
5 116010400014-7 นายรุ่งอรุณ สายน้ าเขียว วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
6 116010400088-1 นางสาวสุนิชา บ าเพ็ญทาน วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
7 116010400104-6 นายเจริญชัย จงเจริญชัยพร วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
8 116010400063-4 นายรุจิกร ทองคงใหม่ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
9 116010400061-8 นายกฤษณะ เด็นแดหวอ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
10 116010400180-6 นางสาวเพชรี อินทชัย วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
11 116010400016-2 นายชัชชัย ชัยชนะ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
12 116010400112-9 นายสุภัทรพงษ์ ดวงสุวรรณ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
13 116010400078-2 นายธนาคม มลากรรณ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
14 116010400168-1 นางสาวอภิลัดดา สกุลงาม วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
15 116010400057-6 นางสาวปุณฐกานต์ จันทร์พิทักษ์ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
16 116010400152-5 นายภานุวฒัน์ ช านาญนาค วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
17 116010400028-7 นายสุวชิา อินทร์สอน วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
18 116010400235-8 นางสาวนารีรัตน์ ประสงค์ วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
19 116010400064-2 นางสาวชนม์นิภา สวสัด์ิรักษา วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ
20 116010400241-6 นายประพัธพล พลเสนา วศิวกรรมอุตสาหการ-อุตสาหการ

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม   จ านวน  23 คน
  - วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400156-6 นางสาวกวนิธดิา เกิดศรีทอง วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
2 116010400120-2 นายวฤทธิ ์หัสรินทร์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
3 116010400145-9 นายชัยพัฒน์ จิตรณรงค์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
4 116010400021-2 นางสาวอิสร์ธนิสอร วเิชียรวรรณ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
5 116010400153-3 นางสาวศศิพิมพ์ กาญจนวจิิตร วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
6 116010400045-1 นายรัชชานนท์ จิตรากร วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
7 116010400031-1 นายชวนิ ชนะภัยอนันต์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
8 116010400023-8 นางสาวพิมพ์ชนก จันทร์สุมาวงศ์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
9 116010400074-1 นายศิวกร จรูญเวชญากรณ์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
10 116010400150-9 นายจักริน กาหลง วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
11 116010400265-5 นางสาวอรณชา โพธิพ์ระ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-โทรคมนาคม
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 - วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400099-8 นางสาวอโนทัย บัวชุมสุข วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
2 116010400027-9 นายวรนัฐ ผาสุราษฎร์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
3 116010400040-2 นายศิรภพ คงพิทักษ์สกุล วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
4 116010400157-4 นายวราพล ศุภกิจเจริญ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
5 116010400046-9 นายศิลา ปรีกราน วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
6 116010400019-6 นายรังสฤษฏ์ สุนทโรทก วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
7 116010400155-8 นายอภิชัย กลมเกลียว วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
8 116010400205-1 นายกัปตัน รอดค า วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
9 116010400004-8 นางสาวลออรัตน์ ช้างทองกรณ์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
10 116010400218-4 นายพีรพล บุญค านนท์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
11 116010400236-6 นางสาวนริศรา เคร่ืองรัมย์ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์
12 116010400266-3 นายอรรถพล รักพินิจ วศิวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม-อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   จ านวน 24 คน
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400081-6 นางสาวญาณิศา อาจเลิศ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
2 116010400038-6 นายพีรพล ป้อมเจา วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
3 116010400006-3 นายวสุรัตน์ เหลาชัย วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
4 116010400176-4 นางสาวชัชฎาภรณ์ น้อยวชิัย วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
5 116010400216-8 ชยณัฐ จ าปาศรี วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
6 116010400189-7 นางสาวกนกภรณ์ ปะนามโต วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
7 116010400116-0 นายภัคพงษ์ พงษ์โสภณ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
8 116010400111-1 นายณัฐพงศ์ ทรัพยสิ์ริรัตน์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
9 116010400139-2 นายวศิรุต พงศ์วรเสนีย์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
10 116010400173-1 นายปรีชา บุญเรืองรอด วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
11 116010400071-7 นายประทาน อ่อนสี วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
12 116010400215-0 นายพีระศักด์ิ ปลูกวงษ์ชืน่ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
13 116010400105-3 นายวรวฒิุ พรหมธารี วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
14 116010400012-1 นายภูธเนศ ชัยสุวรรณรัตน์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
15 116010400056-8 นายนิติธร พรหมราช วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
16 116010400101-2 นาย ณัฐปคัลภ์ เห็นใจชน วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
17 116010400233-3 นายอภิสิทธิ ์วงศ์อนุ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
18 116010400227-5 นางสาววรัิลพัชร ธนาวฒัน์ศักด์ิ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
19 116010400049-3 นายเรืองสิทธิ ์ภูวนธนบูรณ์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
20 116010400260-6 นายภาณุวฒัน์ อันทพิษ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
21 116010400140-0 นายกษิด์ิเดชณัฐ เจริญ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
22 116010400029-5 นายธรีะพงษ์ แดงสุวรรณ์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
23 116010400223-4 นายพรภวษิย ์ด าพิทักษ์ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
24 116010400268-9 นายจตุพิธ รุ่งแจ้งสุวรรณ วศิวกรรมคอมพิวเตอร์
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รายชือ่นักศึกษาทีย่ังไม่เลือกสาขา
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ชือ่-สกุล

1 116010400022-0 นายธนาเทพ  ยศพิทักษ์
2 116010400094-9 นางสาวศศิประภา  เกตุพิมล
3 116010400195-4 นางสาวประภาสิริ  สอนปัน
4 116010400026-1
5 116010400065-9 นายอนุวรรตน์  ธงภักด์ิ
6 116010400089-9 นายยศพล  สุวรรณานัน

     - นักศึกษาทีย่งัไม่เลือกสาขา โปรดติดต่อ ฝ่ายวชิาการ ภายใน 7 วนั หลังจากประกาศผล

นายปรัชญาเมศวร์  กตัญญูประกาศิต

หมายเหตุ  - นักศึกษาได้รับสาขาวชิาแล้ว มีความประสงค์จะเปล่ียนสาขา ภายหลังประกาศรายชือ่ นักศึกษาจะต้องเขียนค าร้องผ่านภาควชิาทีไ่ด้ มายงัฝ่าย
วชิาการ เพือ่ขอเปล่ียนสาขาวชิาเพือ่ให้คณะวศิวกรรมศาสตร์พิจารณา โดยใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณา คือ ต้องมีทีว่า่งอยูใ่นสาขาทีต้่องการเปล่ียน ได้รับ
ความเห็นชอบในเบือ้งต้นระหวา่งภาควชิาทีเ่กีย่วข้อง หรือได้รับความเห็นชอบจากคณบดีคณะวศิวกรรรมศาสตร์ สามารถยืน่ค าร้องภายใน 7 วนัหลังจาก
ประกาศผล


