
วิชาปฏิบัติการวิศวกรรมโรงงงาน 

กลุ่มเรียนวันพุธ 

กลุ่มท่ี 1 วันพุธ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110210017  นางสาวสาธิตา   จันทร์บุตรสา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2 643110210108  นางสาวพนิดา   ไชยผาบ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3 643110210199  นางสาวกานต์ธิดา   รักษาราช สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4 643110210314  นายอรุชา   ฉิมปาน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

5 644110210064  นายทนงศักด์ิ   ธ.น.นา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

6 644110210155  นางสาวนนธิกา   ภารพุทธ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

7 643110310080  นายสหรัฐ   ประทุมวัตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8 643110310155  นายกิตติภพ   ปะนาโก สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9 643110310239  นายนพรัตน์   ปาวัน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 
  



กลุ่มท่ี 2 วันพุธ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110210025  นายวราทิตย์   นวลศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2 643110210116  นางสาวจุฑาทิพย์   ปัททุม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3 643110210207  นางสาวสุดารัตน์   ทีราช สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4 643110210322  นายอชรายุ   พวงพ่ี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

5 644110210072  นายเทพนรินทร์   บุปผสอน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

6 644110210163  นายวีระชัย   อะทาโส สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

7 643110310098  นายโกวิท   จันทร์ซ้าย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8 643110310171  นายเทิดพงศ์   สุทธิสาร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9 643110310262  นายพีรพล   ทัดสารี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

  



กลุ่มท่ี 3 วันพุธ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110210033  นางสาวจิรนันท์   จันละออ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2 643110210124  นางสาวปริวัตร   หงษ์ชุมภู สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3 643110210215  นายอภิวัฒน์   สมอุดม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4 643110210348  นายภูวนาท   คําภูษา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

5 644110210080  นายธนัญชัย   วัณโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

6 644110210171  นายมนตรี   พิกุลศรี สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

7 643110310106  นายวัชระ   คํามุงคุณ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8 643110310189  นายยศสรัล   หาใหญ่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9 643110310270  นายศักด์ิชัย   ทาตะชัย สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

  



กลุ่มท่ี 4 วันพุธ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110210066  นายพีรพัฒน์   เหล่าโกธา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2 643110210140  นางสาวอรษา   กงทอง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3 643110210249  นายอัคเดช   เช้ือสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4 643110210363  นายคุณานนต์   สวัสด์ิปรุ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

5 644110210098  นายณัฐวุฒิ   เทียมทัศน์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

6 644110210189  นายชยณัฐ   กลางประพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

7 643110310114  นายขรรค์เพ็ชร์   บุญเล่ียน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8 643110310197  นายกฤษณกร   เทพพิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9 643110310288  นายธัญญะ   ศรีชาแอน สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

  



กลุ่มท่ี 5 วันพุธ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110210082  นางสาวยุวริน   แจ้งจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2 643110210157  นางสาวฐิติกานต์   ดรพันธ์พล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3 643110210256  นายณัฐภัทร   บุญทองเถิง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4 644110210015  นายกฤษฎา   ก้ิวลาดแยง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

5 644110210130  นายอภิวัฒน์   คําทุย สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

6 643110310023  นางสาววรรณษา   อินธิเดช สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

7 643110310130  นายสุริยกานต์   จําวงค์ลา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8 643110310213  นายเอกพงศ์   วงศ์มา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9 643110310346  นางสาวชลธีทอง   ดีไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 

  



กลุ่มท่ี 6 วันพุธ 

ลําดับ รหัสประจําตัว ช่ือสกุล สาขาวิชา 

1 643110210090  นางสาวเสาวลักษณ์   มุงธิสาร สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

2 643110210181  นายอธิพงษ์   วงค์ศรีลา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

3 643110210272  นายธีระวัฒน์   อินธิแสง สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

4 644110210031  นายสิทธิพล   ป.ณ นครพนม สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

5 644110210148  นางสาววริศรา   เขตบ้าน สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

6 643110310072  นายวรพลชัย   ทบผา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

7 643110310148  นายนาวิน   พรมรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

8 643110310221  นางสาวอนันญา   วรางกูร สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

9 644110310013  นายนัฐพงษ์   ต้ายบุญเท่ียง สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
 


