
ลําดบั รหัสนักศึกษา ช่ือ - สกุล สาขา กลุ่ม ผู้แทนโดยชอบธรรม
1 6410410041 นายพชัรพล  ภู่สี วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64 นางทิพวรรณ  ภู่สี
2 6410430040 นางสาวจรัญยา  นาคทพั วิศวกรรมโยธา 1CE/64 นางสาวปิยนุช  พรมมงคล
3 6410410053 นายวรุดม  ดิลกวรโชติ วิศวกรรมเคร่ืองกล 29ME/64
4 6410420009 นายอภิชยั  แกว้ม่วง วิศวกรรมไฟฟ้า 1EE/64 นางมนกานดา  แกว้ม่วง
5 6410430090 นางสาววีราพร  สุขโฉม วิศวกรรมโยธา CE
6 6410430102 นางสาวอารีรัตน์  อินทร์จนัทร์ วิศวกรรมโยธา CE
7 6410420042 นายศตาย ุ โกมาลา วิศวกรรมไฟฟ้า EE นางสาวจิณฐัตา  ดวงตา
8 6410450025 นายกิตติศกัด์ิ  โสตเกิด วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64 นางสุมาลี  โสดเมฆ
9 6410450054 นายนนทกร  นิวฒันากุล วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน AM

10 6410430067 นายธนวฒัน์  วงษาเนาว์ วิศวกรรมโยธา 1CE/64 นางสาวธญัสิริ  ธนะพรม
11 6410410027 นายขวญัชยั  สุวรรณเสน วิศวกรรมเคร่ืองกล ME นางสาวทองขาว  พนัธ์บวั
12 6410410026 นายพิธาน์ณฐั  เสมานู วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64
13 6410430055 นายบวร  ขาํเหลง็ วิศวกรรมโยธา CE
14 6410430053 นายรชตะ  สุวรรณบุตร วิศวกรรมโยธา CE นายเภนตย ์ สุวรรณบุตร
15 6410410049 นายจิรพฤทธ์ิ  พนัธ์บวั วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64
16 6410410055 นายวชัรพล  มงคล วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64
17 6410450014 นายกรวชิญ ์ สอนเกิด วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64 นางกิตติยา  สอนเกิด
18 6410450037 นางสาวจนัทรา  เพชรฤทธ์ิ วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64 นางดารุณี  เพชรฤทธ์ิ
19 6410430036 นางสาวพชัรินทร์  ศรีประโคน วิศวกรรมโยธา CE
20 6410410044 นายสิทธิชยั  คาํเกล้ียง วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64 นางปราณี  คาํเกล้ียง
21 6410430051 นางสาววนัศุกร์  ผลมาก วิศวกรรมโยธา 1CE/64 นางสาวจริยา  ผลมาก
22 6410450031 นายวรัญญู  ห่างสูงเนิน วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64
23 6410450017 นางสาวอนญัญา  โสรัส วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64 นายบวัฮอง  โสรัส
24 6410450053 นางสาวจนัจิรา  ปัตภี วิศวกรรมศาสตร์ AM นายสุเทพ  ปัตภี
25 6410430086 นายณฐัพงศ ์ นราแกว้ วิศวกรรมโยธา CE นายสุรศกัด์ิ  นราแกว้
26 6410410043 นายรัฐกรณ์  พุกมาก วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64 นางสาวมณีรัตน์  ชา้งหวัหนา้
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27 6410450041 นายเอกรินทร์  พงษช์ะอุ่ม วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64 นางดวน  โหน่งวนั
28 6410430085 นางสาวจิดาภา  พินสะเกษ วิศวกรรมโยธา 1CE/64
29 6410410017 นายพุฒิพงค ์ ช่อสม วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64
30 6410410067 นายอาํนาจ  มาทบรรเทา วิศวกรรมเคร่ืองกล ME
31 6410430079 นายสรศกัด์ิ  อินทนนท์ วิศวกรรมโยธา 1CE/64 นางนงนุช  ฟองจืด
32 6410450023 นายพีรพงษ ์ สีดารอด วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน AM
33 6410450046 นางสาวฐิติวรดา  ปรากฏ วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน AM
34 6410450020 นายอภิเดช  สิงห์เส วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64
35 6410430072 นายสรายทุธ์  ตะนีพนัธ์ วิศวกรรมโยธา 1CE/64 นายสุรยทุธ์  ตะนีพนัธ์
36 6410450059 นายรพี  ศรีรุ่งเรือง วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64
37 6410430115 นางสาวกาญจนา  มาดี วิศวกรรมโยธา CE
38 6410430052 นายอาทิต  เมตตา วิศวกรรมโยธา CE นายปราโมทย ์ เมตตา
39 6410420044 นางสาวอภิญญา  สิงห์เคน วิศวกรรมศาสตร์ EE
40 6410430104 นายลทัธสิทธ์ิ  พิมพผ์ะกา วิศวกรรมโยธา CE
41 6410430070 นายธีรพงศ ์ ทองขนัธ์ วิศวกรรมโยธา 1CE/64
42 6410420068 นายจิราย ุ ยดิชงั วิศวกรรมไฟฟ้า EE
43 6410450006 นางสาวเยาวเรศ  วีระวฒัน์ วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64 นางดุษดี  วีระวฒัน์
44 6410450047 นายวรวุฒิ  ฮวบกระโทก วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน AM
45 6410430077 นางสาวปณิษฐา  ทวาศิริ วิศวกรรมโยธา 1CE/64 นางสาวสุกญัญา  ทวาศิริ
46 6410450052 นายวิศรุต  ลมยักุล วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน AM
47 6410450039 นายเจริญวิทย ์ พรมนาง วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน 1AM/64 นางศิริรัตน์  สาํเนียงลํ้า
48 6410450042 นายสมปอง  สุโทสา วิศวกรรมซ่อมบาํรุงรักษาอากาศยาน AM
49 6240430008 นายพีรวิชญ ์ สวยอารมณ์ วิศวกรรมโยธา 6CE/62
50 6240410012 นายปริญญา  ชานเพราะ วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/62
51 6410420057 นายวรวุฒิ  ลาสา วิศวกรรมไฟฟ้า EE
52 6410410076 นายณพเกา้  สีพาลา วิศวกรรมเคร่ืองกล ME
53 6410430037 นายสุริยา  หร่ังนอ้ย วิศวกรรมโยธา 6CE/64
54 6410410037 นายพงศกร  ป่ินวิเศษ วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64
55 6410420013 นางสาวชลธิชา  นนัทะญาติ วิศวกรรมไฟฟ้า 1EE/64
56 6410430012 นางสาวรัดดาวรรณ  บุญมี วิศวกรรมโยธา CE นายถวิล  บุญมี
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57 6410420018 นายคาํภา  จนัทร์สด วิศวกรรมไฟฟ้า 1EE/64 นายอมัพร  จนัทร์สด
58 6410410012 นางสาวเบญจวรรณ  บุตตะวงษ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล 1ME/64 นายสมบติั  บุตตะวงษ์
59 6410420027 นายรัชชานนท ์ มาลาพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า 1EE/64 นางสาวรัชนก  ชินพิมาย


