
ลําดับ รหัส
นักศึกษา

ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา
1 53035002 นายกฤษฎา คชสารพานิช สถาป๎ตยกรรม
2 53035003 นางสาวเกล้าเกศา กําพุทธ สถาป๎ตยกรรม
3 53035006 นายจักรพันธ์ ประสพเงิน สถาป๎ตยกรรม
4 53035007 นายจารุทัศ ศรีทอง สถาป๎ตยกรรม
5 53035015 นายธวัชชัย ป้อมี สถาป๎ตยกรรม
6 53035026 นายวิชาญ อินเล้ียง สถาป๎ตยกรรม
7 53035032 นายสมกิจ กาญจนบัตร สถาป๎ตยกรรม
8 53035033 นายอนุชา เขียวแก้ว สถาป๎ตยกรรม
9 53035038 นายเอกชัย ตรียินดี สถาป๎ตยกรรม
10 52030021 นางสาวเนติมา ปฤษฎางค์ชัย ภาษาญีปุ่น่
11 52030028 นางสาวพรพิมล คําผุย ภาษาญีปุ่น่
12 52030046 นางสาววิมลรัตน์ จันทร์ศิริ ภาษาญีปุ่น่
13 51030144 นางสาวกรกนก แก้วเกิด ครุศาสตร์

สภาพแวดล้อมภายใน14 51030149 นายคมวุฒิ ตติยวัฒนสิริ ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน15 51030151 นายฉลองรัฐ วลิตวรางค์กูร ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน16 51030152 นางสาวชนกานต์ อ่อนโยน ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน17 51030154 นางสาวณัฐพร ตันประเสริฐ ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน18 51030155 นางสาวณัฐพร พิทักษ์วงศ์ธาดา ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน19 51030157 นายณัฐวุฒิ ใจทน ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน20 51030158 นางสาวนฤมล ปล้องทอง ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน21 51030159 นางสาวนันทยา มั่นมงคลจิต ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน22 51030163 นายปรมะ วัชราคุณาธร ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน23 51030167 นางสาวพรพิสุทธิ ์แก้วทอง ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน24 51030173 นางสาวมัลลิกา ไทยแท้ ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน25 51030178 นางสาวลีนา ป้อมขุนพรม ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน26 51030179 นายวณัฐ นุ่มสคราญ ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน27 51030180 นางสาววนิดา เป้าประจําเมือง ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน28 51030183 นายศรัณยู ขมวินัด ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน29 51030184 นางสาวศรุตยา ทรัพย์ประเสริฐ ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน30 51030185 นางสาวศสิวิมล สมพงษ์ ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน

รายชื่อ นักศึกษาผู้กู้ยืมเงิน กยศ.กรอ ชั้นปีสุดท้าย ประจําปีการศึกษา 2555
ต้องเข้าประชุมและรับการป๎จฉิมนิเทศ  ในวันพุธที ่16 มกราคม  2556  เวลา 10.00 น.

ณ หอประชุมใหญ่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



31 51030187 นายสมภพ จันทวโร ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน32 51030191 นางสาวสุพรรษา กรมติ ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน33 51030193 นางสาวหทัยรัตน์ วันหมัด ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน34 51030194 นางสาวอภิญญา ลาสุดี ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน35 51030197 นางสาวอรสา ไล้สกุล ครุศาสตร์
สภาพแวดล้อมภายใน36 51030118 นางสาวปวีณา สุมรรคา ครุศาสตร์การออกแบบ

37 51030177 นางสาวลัดดาวัลย์ ชาลี ครุศาสตร์การออกแบบ
38 51030202 นางสาวจิระนันท์ บุษบา ครุศาสตร์การออกแบบ
39 51030205 นางสาวเฉลิมสุข ชาติวีระธรรม ครุศาสตร์การออกแบบ
40 51030207 นายชวพล กล่ินแพทย์กิจ ครุศาสตร์การออกแบบ
41 51030209 นางสาวณัฐฐา ทองบ่อ ครุศาสตร์การออกแบบ
42 51030216 นางสาวนพรัตน์ นวลจันทร์ ครุศาสตร์การออกแบบ
43 51030218 นายนัศร่ีย์ รามบุตร ครุศาสตร์การออกแบบ
44 51030219 นางสาวปวีณา เอกเกี้อกรุณา ครุศาสตร์การออกแบบ
45 51030220 นายปาริตร ธนรัช ครุศาสตร์การออกแบบ
46 51030227 นางสาวมัณฑรี เกตุแก้ว ครุศาสตร์การออกแบบ
47 51030228 นางสาวมินตรา วันหล่ัง ครุศาสตร์การออกแบบ
48 51030235 นางสาววรรณศิริ โทนสูงเนิน ครุศาสตร์การออกแบบ
49 51030236 นางสาววรัญญา แสงสว่าง ครุศาสตร์การออกแบบ
50 51030237 นายวิศรุต จุลละศร ครุศาสตร์การออกแบบ
51 51030239 นางสาวศันสนีย์ จะชาลี ครุศาสตร์การออกแบบ
52 51030241 นางสาวศิริลักษณ์ เมินดี ครุศาสตร์การออกแบบ
53 51030242 นายสัญฌา สีสอาด ครุศาสตร์การออกแบบ
54 51030250 นางสาวเอรินทร์ บีดิลและ ครุศาสตร์การออกแบบ
55 51030255 นางสาวเกษิณี สามารถ ครุศาสตร์วิศวกรรม
56 51030259 นายชนศิษฏ์ พิมทวี ครุศาสตร์วิศวกรรม
57 51030262 นายดํารงค์ กันทเชียร ครุศาสตร์วิศวกรรม
58 51030269 นางสาวนีรนุช ทะวงษ์เงิน ครุศาสตร์วิศวกรรม
59 51030271 นางสาวบุษกร พวงจิตร ครุศาสตร์วิศวกรรม
60 51030272 นางสาวบุหลัน แน่นอุดร ครุศาสตร์วิศวกรรม
61 51030273 นางสาวปริฉัตร เสาวคนธ์ ครุศาสตร์วิศวกรรม
62 51030275 นายปิยะณัฐ จันทร ครุศาสตร์วิศวกรรม
63 51030279 นางสาวพรกนก ติวสร้อย ครุศาสตร์วิศวกรรม
64 51030280 นางสาวพัชราภรณ์ ขันสมบัติ ครุศาสตร์วิศวกรรม



65 51030281 นายพัฒน์ จีรภัทร์ ครุศาสตร์วิศวกรรม
66 51030282 นางสาวพิมพ์กาญจน์ ผูกธรรม ครุศาสตร์วิศวกรรม
67 51030286 นางสาวภิรมย์รัตน์ พะเสนา ครุศาสตร์วิศวกรรม
68 51030288 นายรุ่งศักด์ิ ร่ืนยศ ครุศาสตร์วิศวกรรม
69 51030295 นางสาวศศิธร จันดี ครุศาสตร์วิศวกรรม
70 51030297 นายสหรัฐ หงษ์โต ครุศาสตร์วิศวกรรม
71 52030056 นางสาวชนากานต์ เบาใจ ภาษาอังกฤษ
72 52030060 นางสาวณัฐพร ภูส่กุล ภาษาอังกฤษ
73 52030061 นางสาวณัฐรียา สุลัยมาน ภาษาอังกฤษ
74 52030064 นางสาวบัวขวัญ รักวงษ์ ภาษาอังกฤษ
75 52030066 นางสาวปณิธิ เอกสมัย ภาษาอังกฤษ
76 52030069 นางสาวพัชรินทร์ บํารุง ภาษาอังกฤษ
77 52030076 นางสาวเมชัยยา แฝงเชียงเหียน ภาษาอังกฤษ
78 52030078 นางสาวเมธิตา พูลทรัพย์ ภาษาอังกฤษ
79 52030080 นางสาววิลาวัลย์ ไชยอุตร ภาษาอังกฤษ
80 51030100 นายกุลพัชร์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา สถาป๎ตยกรรม(หลักสูตร 

5 ป)ี81 51030110 นายณัฐพร ดาวเรือง สถาป๎ตยกรรม(หลักสูตร 
5 ป)ี82 51030124 นางสาวมาลินี สิทธีอมร สถาป๎ตยกรรม(หลักสูตร 
5 ป)ี83 51030128 นางสาววรัญญา หวันล่าโส๊ะ สถาป๎ตยกรรม(หลักสูตร 
5 ป)ี84 51030136 นายสุรพงศ์ ทัศนศร สถาป๎ตยกรรม(หลักสูตร 
5 ป)ี85 51030139 นางสาวอมรรัตน์ นิระทัย สถาป๎ตยกรรม(หลักสูตร 
5 ป)ี86 51030141 นางสาวอาธิกา เตียวอู๋ สถาป๎ตยกรรม(หลักสูตร 
5 ป)ี87 51030303 นายกพล อาจเล้ียง ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี88 51030305 นางสาวจันทร์จีรา จันทร์โฉม ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี89 51030307 นางสาวชไมพร น้อยศิริ ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี90 51030312 นางสาวนภสร อยู่ทวี ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี91 51030314 นางสาวน้ําทิพย์ หินกอง ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี92 51030317 นางสาวเบญญทิพย์ เชาวน์กนกพันธุ์ ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี93 51030321 นางสาวนันท์นภัส วงษ์สุวรรณ ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี94 51030329 นายวิษณุ แซ่เหล้ียว ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี95 51030332 นางสาวสิริรักษ์ โยวะ ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี96 51030336 นายเสมา แฉ่งใหญ่ ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี97 51030340 นางสาวโสภิดา ม่วงหีต ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี98 51030342 นางสาวอัฉราวรรณ ดีกุดเรือ ครุศาสตร์เกษตร 
(หลักสูตร 5 ป)ี



99 51030097 นางสาวกนกพรรณ ศิริไกรวัฒนาวงศ์ สถาป๎ตยกรรม(หลักสูตร 
5 ป)ี100 52040001 นางสาวกชมน วิชัยศร พืชไร่

101 52040002 นางสาวกนกวรรณ นุกาศรัมย์ พืชไร่
102 52040003 นางสาวกมลชนก นกมั่น พืชไร่
103 52040010 นางสาวกินรี พิสวาท พืชไร่
104 52040012 นายคมสัน โพธิน์าค พืชไร่
105 52040015 นางสาวจิราพร เอี่ยมงาม พืชไร่
106 52040016 นางสาวจีรวรรณ วงค์อินทร์ พืชไร่
107 52040020 นายชัยวัฒน์ ช้างทอง พืชไร่
108 52040021 นางสาวชุติมา กุลสําโรง พืชไร่
109 52040025 นายณัฐพล โยธะไชยสาร พืชไร่
110 52040027 นายณัฐวัฒน์ บุญเพ็ง พืชไร่
111 52040028 นายณัฐวุฒิ สาระรัตน์ พืชไร่
112 52040034 นางสาวธัญรัตน์ ศิริพงษ์ พืชไร่
113 52040036 นายนพพล เผือดนอก พืชไร่
114 52040037 นายนัฐพล แนบสนิท พืชไร่
115 52040038 นายนัฐภรณ์ เณรพงศ์ พืชไร่
116 52040039 นางสาวนันทิวัน เชื้อสูงเนิน พืชไร่
117 52040043 นายบริบูรณ์ สังข์ทอง พืชไร่
118 52040044 นายปฏิภาณ วงค์เมืองคํา พืชไร่
119 52040050 นางสาวพัชรวรินทร์ มีจั่นเพชร พืชไร่
120 52040054 นายพงศ์พันธุ ์เพ็งเรือง พืชไร่
121 52040056 นางสาวพรทิพย์ เรือนทอง พืชไร่
122 52040058 นางสาวพาฝ๎น สามอญ พืชไร่
123 52040066 นางสาวมริสรา รอดเปร้ียว พืชไร่
124 52040071 นางสาวเมย์ สมานทรัพย์ พืชไร่
125 52040074 นางสาวรัตติยา ปฏิเสน พืชไร่
126 52040075 นางสาวรุ่งอรุณ พูนสิน พืชไร่
127 52040076 นางสาวลัดดาวัลย์ จุ้ยใจเย็น พืชไร่
128 52040078 นางสาววรรณฤดี รุ่งรัตนไชย พืชไร่
129 52040081 นางสาววราพร ทรงโฉม พืชไร่
130 52040082 นายวันวิชิต สีหาวัตร พืชไร่
131 52040089 นายศราวุธ มูลจันทร์ พืชไร่
132 52040090 นางสาวศศิธร ชุ่มแจ่ม พืชไร่



133 52040092 นางสาวสมฤทัย พยนต์เลิศ พืชไร่
134 52040094 นายสรรเพชร ปทุมสูติ พืชไร่
135 52040096 นางสาวสราญจิต ละเอียด พืชไร่
136 52040101 นางสาวสุกัญญา เกตุพันธ์ พืชไร่
137 52040105 นางสาวสุธินี ซุ้นห้อง พืชไร่
138 52040106 นายสุนทร คําฝอย พืชไร่
139 52040107 นางสาวสุพัตรา บุญรอด พืชไร่
140 52040108 นางสาวสุภัชชา มงคลไวย์ พืชไร่
141 52040109 นางสาวสุภาพร แจ่มแจ้ง พืชไร่
142 52040110 นางสาวสุรีย์รัตน์ สุจริต พืชไร่
143 52040113 นางสาวโสภิตา สุวรรณประทีป พืชไร่
144 52040116 นายอธิวัฒน์ จันทนาวิวัฒน์ พืชไร่
145 52040122 นางสาวกานดา จันดาแพง พืชสวน
146 52040126 นางสาวกุสุมา ร่ืนพิทักษ์ พืชสวน
147 52040130 นายคณาฤกษ์ โพธิท์องคํา พืชสวน
148 52040133 นายจารุวัฒน์ เหลาตีบ พืชสวน
149 52040137 นางสาวเจนจิรา ภีระคัม พืชสวน
150 52040142 นางสาวซูฟีย๊ะ สะมะลี พืชสวน
151 52040147 นายณัฐพร จิตรรังษี พืชสวน
152 52040151 นางสาวตวงพร อุดโหล พืชสวน
153 52040157 นางสาวธัญจิรา นรินทรางกูร ณ 

อยุธยา
พืชสวน

154 52040158 นางสาวธิดารัตน์ พรมพิลา พืชสวน
155 52040163 นายนฤดล บุญสวัสด์ิรักษ์ พืชสวน
156 52040165 นางสาวนันทิกาญจน์ ศิริสกุล พืชสวน
157 52040167 นางสาวนุษบา งามวงศ์น้อย พืชสวน
158 52040171 นางสาวประภัสรา อิ่มสมบูรณ์ พืชสวน
159 52040174 นางสาวปรีชญาภรณ์ นิลพัตร พืชสวน
160 52040177 นางสาวปารวี วงศ์ชัย พืชสวน
161 52040182 นายพงศกร เหนียวแน่น พืชสวน
162 52040183 นางสาวพรธิดา ไชยสัตย์ พืชสวน
163 52040184 นางสาวพลอย ยนปลัดยศ พืชสวน
164 52040185 นายพสุธร กรวุฒิอภิกษมา พืชสวน
165 52040194 นายภาคภูมิ พิเชฐชัยกุล พืชสวน
166 52040196 นางสาวภาวิณี คําแสน พืชสวน



167 52040199 นางสาวรุ่งนภา คําวอน พืชสวน
168 52040203 นายวราพงษ์ ตราชู พืชสวน
169 52040205 นางสาววิชุดา รัตนพรประเสริฐ พืชสวน
170 52040209 นางสาวศิรินันท์ บุญอิ่ม พืชสวน
171 52040210 นางสาวศิริพร ตรีโภคา พืชสวน
172 52040211 นายศุภนิตย์ ใจคง พืชสวน
173 52040213 นางสาวสมพร แซ่โซว พืชสวน
174 52040214 นายสันทัด ไทรทอง พืชสวน
175 52040215 นางสาวสุภัชญา บุญศรีนุ้ย พืชสวน
176 52040218 นางสาวหยาดพิรุณ ลาดหนองขุ่น พืชสวน
177 52040225 นางสาวอรอุมา พรมน้อย พืชสวน
178 52040227 นายอัครพงษ์ เบีย้วน้อย พืชสวน
179 52040229 นางสาวอัญชนา ธนะโกสัย พืชสวน
180 52040232 นางสาวอาภากร พึง่ดาบศ พืชสวน
181 52040234 นายอุดม เมี้ยนเอี่ยม พืชสวน
182 52040241 นางสาวคีญาภักต์ สนุกแสน ปฐพีวิทยา
183 52040249 นางสาวณิชนันท์ มุงเมือง ปฐพีวิทยา
184 52040250 นางสาวเดือน ยาตีม ปฐพีวิทยา
185 52040257 นางสาวปิยะภรณ์ สอนกล่ิน ปฐพีวิทยา
186 52040258 นางสาวปุยฝ้าย แย้มขวัญ ปฐพีวิทยา
187 52040259 นางสาวพฤกษา จันทร์เนียม ปฐพีวิทยา
188 52040260 นางสาวพิมพิลัย ใจหงอก ปฐพีวิทยา
189 52040261 นายพิสูทธ์ บุญร่ม ปฐพีวิทยา
190 52040269 นางสาวลัดดาวรรณ ปฏิเวทย์ ปฐพีวิทยา
191 52040270 นางสาวลัดดาวัลย์ ขําดํา ปฐพีวิทยา
192 52040271 นางสาววิราวรรณ วงษ์งาม ปฐพีวิทยา
193 52040272 นางสาวศรวิดา มะลิวัลย์ ปฐพีวิทยา
194 52040273 นางสาวศิรินันท์ คิดนุนาม ปฐพีวิทยา
195 52040274 นางสาวสฐิญา บรรจุสุวรรณ์ ปฐพีวิทยา
196 52040275 นางสาวสุกัญญา นิวัต ปฐพีวิทยา
197 52040279 นางสาวอรวรรณ คล้ายสุบรรณ ปฐพีวิทยา
198 52040284 นางสาวอัศนี ด้วงซุ้ย ปฐพีวิทยา
199 52040285 นางสาวอุษณีย์ ปานเพ็ชร ปฐพีวิทยา
200 52040286 นายโอฬาร ชาน ปฐพีวิทยา



201 52040287 นายกนกพล ภาดา เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช202 52040288 นางสาวกมลพรรณ ป๎ณริน เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช203 52040293 นางสาวกานต์ธิดา ฤทธิสิทธิ์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช204 52040294 นางสาวกุลณภัสสร์ อี๊ธงชัย เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช205 52040297 นางสาวขวัญนภา ผู้เล่ืองลือ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช206 52040298 นางสาวจันทร์จิรา เต่าหลํา เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช207 52040302 นางสาวจุฑามาศ กุณจนะ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช208 52040308 นางสาวชาลาลี ศรียานะ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช209 52040310 นางสาวชุลีภรณ์ จันทร์น้อย เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช210 52040321 นางสาวเดือนเพ็ญ ภักดีเจริญ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช211 52040323 นางสาวทัศนีย์ พลที เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช212 52040325 นางสาวทิพาพรรณ ช่างทอง เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช213 52040334 นางสาวนุชรี ภูร่ะหงษ์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช214 52040339 นายปุณยวีร์ ธรรมนิภา เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช215 52040342 นางสาวพรพรรณ ปานอ่าํ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช216 52040343 นางสาวพรรณิตา จันทิพย์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช217 52040344 นายพฤทธิ ์สอนรอด เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช218 52040345 นายพลกฤต งํ้าต้ัว เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช219 52040350 นางสาวพิมพ์ชนก กล่ินจันทร์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช220 52040351 นางสาวพิมพิไล ระขันคํา เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช221 52040362 นางสาวมัลลิกา วงค์ริยะ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช222 52040365 นางสาวรุ่งภัทร ฤทธิลึก เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช223 52040367 นางสาววนิดา อรัญพันธ์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช224 52040368 นางสาววรกานต์ ปิน่ชารี เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช225 52040369 นางสาววรรณนภา เก้าแสนสุข เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช226 52040371 นางสาววริษฐา เสมสูงเนิน เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช227 52040372 นางสาววันนิสา สิทธิสังข์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช228 52040373 นายวิกรานต์ ภูเ่อี่ยม เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช229 52040378 นางสาววีณัสษา เอกจํานงค์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช230 52040379 นางสาววีรยา สารกิจ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช231 52040380 นายวีระพงษ์ รักสัตย์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช232 52040382 นางสาวศศิธร เปล้ืองกลาง เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช233 52040399 นางสาวสุกัญญา หอมภูงา เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช234 52040401 นายสุทิน น้อยเสนา เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช



235 52040404 นายสุรัติ คงโสม เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช236 52040406 นางสาวหัถยา แก้วงอก เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช237 52040411 นางสาวอมรรัตน์ พิมพ์ทรัพย์ เทคโนโลยีการจัดการ
ศัตรูพืช238 52040421 นางสาวกมลรัตน์ พรดี สัตวศาสตร์

239 52040422 นางสาวกมลวรรณ โสภาสาย สัตวศาสตร์
240 52040431 นางสาวจิราภรณ์ ไชยมาคํา สัตวศาสตร์
241 52040432 นางสาวจิราภรณ์ วงษ์แสวง สัตวศาสตร์
242 52040433 นางสาวจิราภรณ์ ห้าวหาญ สัตวศาสตร์
243 52040435 นายเจษฎา หมวกคํา สัตวศาสตร์
244 52040440 นายชลธิต บุญเทีย่ง สัตวศาสตร์
245 52040443 นางสาวญาณิศา สระไกร สัตวศาสตร์
246 52040445 นางสาวณัฐจรินทร์ อุบลน้อย สัตวศาสตร์
247 52040448 นางสาวณุภัทรณีย์ วราวุฒิศุภสิน สัตวศาสตร์
248 52040449 นางสาวดวงนภา ผลไธสง สัตวศาสตร์
249 52040453 นางสาวทัยรัตน์ ศรียงยศ สัตวศาสตร์
250 52040462 นายนพรัตน์ สดคมขํา สัตวศาสตร์
251 52040468 นางสาวน้ําผ้ึง เสาวัง สัตวศาสตร์
252 52040470 นางสาวนุชจรี ฤกษ์ใหม่ สัตวศาสตร์
253 52040473 นางสาวปทิตตา หิรัญธนาเดช สัตวศาสตร์
254 52040474 นางสาวปนัดดา พรหมประดิษฐ์ สัตวศาสตร์
255 52040476 นางสาวประภัสสร สอดแก้ว สัตวศาสตร์
256 52040477 นางสาวประภากุล คล้ายดวง สัตวศาสตร์
257 52040479 นางสาวปวีณา บังอร สัตวศาสตร์
258 52040480 นายพงษ์ศักด์ิ เขื่อนเก้า สัตวศาสตร์
259 52040482 นางสาวพัสสุดา เถื่อนพาชิน สัตวศาสตร์
260 52040490 นางสาวภาศรี ธรรมเจริญ สัตวศาสตร์
261 52040491 นางสาวมณีรัตน์ สืบญาติ สัตวศาสตร์
262 52040495 นางสาวมาลินี อํานวยผล สัตวศาสตร์
263 52040500 นางสาวรัตน์ชนันท์ ไทยเจริญ สัตวศาสตร์
264 52040503 นางสาวลดารัตน์ ลือไธสง สัตวศาสตร์
265 52040504 นางสาวลักษณา ศรสุวรรณ สัตวศาสตร์
266 52040511 นางสาววันวิสา ปอยมุ่ย สัตวศาสตร์
267 52040512 นางสาววิภาวดี บูชา สัตวศาสตร์
268 52040513 นายณิฏิพัฐฎิ ์ธีรภัทร์เมธากุล สัตวศาสตร์



269 52040515 นายวีรยุทธ ปราณีตพลกรัง สัตวศาสตร์
270 52040519 นางสาวศนินันท์ คมขํา สัตวศาสตร์
271 52040520 นางสาวศศิวิมล ใจยาเก๋ สัตวศาสตร์
272 52040527 นางสาวสกาวเดือน ชํานาญ สัตวศาสตร์
273 52040529 นางสาวสวรรยา สังข์ทอง สัตวศาสตร์
274 52040531 นายสันทัด อุดมวงษ์ สัตวศาสตร์
275 52040536 นางสาวสุธาทิพย์ ลําเภา สัตวศาสตร์
276 52040539 นางสาวสุพรรณา ธรรมมา สัตวศาสตร์
277 52040543 นายสุรเดช เกิดโภคา สัตวศาสตร์
278 52040545 นางสาวสุวรรณา แก้วขุนศรี สัตวศาสตร์
279 52040829 นางสาวขนิษฐา บุญยะดาษ พัฒนาการเกษตร
280 52040833 นางสาวจุฑารัตน์ วงษ์ทอง พัฒนาการเกษตร
281 52040834 นายเจตริน สิงห์โต พัฒนาการเกษตร
282 52040836 นางสาวชวสิรินทร์ บุญเย็น พัฒนาการเกษตร
283 52040849 นางสาวนฤวรรณ วรินทรา พัฒนาการเกษตร
284 52040850 นางสาวนันทวรรณ น่วมทอง พัฒนาการเกษตร
285 52040858 นายพลวัฒน์ สีเล พัฒนาการเกษตร
286 52040864 นายภานุพงศ์ ลานุช พัฒนาการเกษตร
287 52040865 นางสาวภิญญดา อินทรจันทร์ พัฒนาการเกษตร
288 52040868 นายมาหายุดิน ดอละ พัฒนาการเกษตร
289 52040874 นายวีรพล ไอยรา พัฒนาการเกษตร
290 52040879 นางสาวสิริณัฏฐา คําศิริ พัฒนาการเกษตร
291 52040882 นายสุธี อินทุวณิช พัฒนาการเกษตร
292 52040556 นางสาวกชวรรณ กางกรณ์ วิทยาศาสตร์การประมง
293 52040558 นางสาวกรพินธุ ์โสภาพล วิทยาศาสตร์การประมง
294 52040561 นางสาวเกษมล มีสุวรรณ วิทยาศาสตร์การประมง
295 52040564 นางสาวจตุพร นาคทองดี วิทยาศาสตร์การประมง
296 52040569 นางสาวจิรภิญญา จันทร์รลึก วิทยาศาสตร์การประมง
297 52040574 นายชัยวัฒน์ เกตุสกุล วิทยาศาสตร์การประมง
298 52040586 นายทศวรรษ ชาระนันท์ วิทยาศาสตร์การประมง
299 52040591 นายธนภัทร ฤทโธภาส วิทยาศาสตร์การประมง
300 52040592 นางสาวธนาภรณ์ ทิพย์นวล วิทยาศาสตร์การประมง
301 52040593 นายธวัชชัย แซ่หลิม วิทยาศาสตร์การประมง
302 52040594 นายธีรพัฒน์ กลางประพันธ์ วิทยาศาสตร์การประมง



303 52040597 นางสาวนฤมล จี้เอี่ยม วิทยาศาสตร์การประมง
304 52040598 นางสาวน้ําทิพย์ ยอดเพ็ชร วิทยาศาสตร์การประมง
305 52040600 นางสาวนิชดา เชื้อวังคํา วิทยาศาสตร์การประมง
306 52040605 นายประภัทร์ ยูฮันเงาะ วิทยาศาสตร์การประมง
307 52040606 นางสาวประภัสษร ศรีดี วิทยาศาสตร์การประมง
308 52040612 นายพงษ์ธิคุณ ขําขุด วิทยาศาสตร์การประมง
309 52040613 นายพงษ์ศิริ จันทร์พูล วิทยาศาสตร์การประมง
310 52040622 นางสาวพิชชาพร มะละทองคํา วิทยาศาสตร์การประมง
311 52040623 นางสาวพิชามญธุ ์ธรรมลิขิต วิทยาศาสตร์การประมง
312 52040626 นางสาวภคมน จํารัส วิทยาศาสตร์การประมง
313 52040628 นางสาวภัทรายุส พูลฤทธิ์ วิทยาศาสตร์การประมง
314 52040629 นางสาวภัสสร เทีย่งธรรม วิทยาศาสตร์การประมง
315 52040630 นางสาวรัตนา ทิมทอง วิทยาศาสตร์การประมง
316 52040632 นางสาวลักขณา ราชสีภูมิ วิทยาศาสตร์การประมง
317 52040639 นางสาววรวรรณ เทพวรสุข วิทยาศาสตร์การประมง
318 52040642 นางสาวปภัชญา อันประเสริฐ วิทยาศาสตร์การประมง
319 52040649 นางสาวศศิธร ชิ้นงูเหลือม วิทยาศาสตร์การประมง
320 52040650 นางสาวศิริกาล รุ่งเจริญชัย วิทยาศาสตร์การประมง
321 52040655 นางสาวสาลิณี แดงทําดี วิทยาศาสตร์การประมง
322 52040661 นางสาวสุนันทา มากมารศรี วิทยาศาสตร์การประมง
323 52040662 นางสาวสุรัตน์ดา จินดาเพ็ชร วิทยาศาสตร์การประมง
324 52040665 นายอนุชา พลดงนอก วิทยาศาสตร์การประมง
325 52040667 นางสาวอังสมา อรัญถิตย์ วิทยาศาสตร์การประมง
326 52040668 นางสาวอาทิตยา ทองจันทร์ วิทยาศาสตร์การประมง
327 52040672 นางสาวอุดมลักษณ์ ศรีอนันต์ วิทยาศาสตร์การประมง
328 52040964 นางสาวกาญจนา ย่าเสน การจัดการทรัพยากรดิน

และส่ิงแวดล้อม329 52040967 นางสาวจตุพร เจียมอยู่ การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม330 52040968 นางสาวจันทร์เพ็ญ แย้มงาม การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม331 52040970 นางสาวจุฑามาศ สุขเจริญ การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม332 52040973 นายชัยณรงค์ พลรบ การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม333 52040980 นางสาวนงนุช แก่นเรือง การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม334 52040984 นายปณต แสงจันทร์ การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม335 52040986 นางสาวพรทิวา วะโหรัมย์ การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม336 52040987 นางสาวพรพิมล บุตรศรีวงษ์ การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม



337 52040988 นายพีรศิลป์ อยู่สุข การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม338 52040990 นางสาวรัชณีวัล สินไชย การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม339 52040995 นางสาวษมาภรณ์ โซ๊ะมินทร์ การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม340 52040996 นางสาวสมฤดี สารฤทธิ์ การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม341 52040999 นางสาวอมรรัตน์ สวัสดี การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม342 52041002 นายอานนท์ สนนอก การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม343 52041004 นางสาวอุมา โชคสุนทรกุล การจัดการทรัพยากรดิน
และส่ิงแวดล้อม344 52040892 นางสาวกนิษฐา ศรีนุ่น นิเทศศาสตร์เกษตร

345 52040896 นางสาวกิดากาณ ประสงค์งาม นิเทศศาสตร์เกษตร
346 52040903 นางสาวจีรภา รักแก้ว นิเทศศาสตร์เกษตร
347 52040904 นางสาวจุฑามาศ ช้างใจกล้า นิเทศศาสตร์เกษตร
348 52040906 นางสาวชฎาภรณ์ สุภัทรพาหิรผล นิเทศศาสตร์เกษตร
349 52040912 นางสาวทัศนียา คล้อยโพยม นิเทศศาสตร์เกษตร
350 52040917 นางสาวนฤมล ไสว นิเทศศาสตร์เกษตร
351 52040922 นางสาวป๎ทมา ชาวบ้านเกาะ นิเทศศาสตร์เกษตร
352 52040923 นางสาวพัชราภรณ์ ไตรเลิศ นิเทศศาสตร์เกษตร
353 52040930 นางสาวมินตรา ประเสริฐ นิเทศศาสตร์เกษตร
354 52040931 นายเมธา กรมแสง นิเทศศาสตร์เกษตร
355 52040934 นายรชานนท์ หวังพิทักษ์ นิเทศศาสตร์เกษตร
356 52040942 นายวีรากร อนุจันทร์ นิเทศศาสตร์เกษตร
357 52040944 นางสาวศิวพร สุขอุดม นิเทศศาสตร์เกษตร
358 52040949 นางสาวสุพิชฌาย์ สุขประเสริฐ นิเทศศาสตร์เกษตร
359 52040952 นางสาวแสงจันทร์ สนั่นเอื้อ นิเทศศาสตร์เกษตร
360 52040955 นางสาวอนันญา เลิศทัศนีย์ นิเทศศาสตร์เกษตร
361 52040459 นางสาวธิดารัตน์ หมั่นกลาง สัตวศาสตร์
362 52040471 นายบริบูรณ์ รุ่งศิริ สัตวศาสตร์
363 52070031 นายธนันท์ บูรณพงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ

(ภาคปกติ)364 52070044 นายนิพนธ์ รัตนชินบดี เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคปกติ)365 52070066 นายรัตนชัย อุ่ยตระกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคปกติ)366 52070073 นางสาววรรณภา อิ่มพรรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคปกติ)367 52070084 นายสัญชัย น้อยจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคปกติ)368 52070087 นายสุทธิเกียรติ วิชยากูล เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคปกติ)369 52070089 นายสุภัทร วิทยาพิศาล เทคโนโลยีสารสนเทศ
(ภาคปกติ)370 52040685 นางสาวณัฐกานต์ ทองหล่อ บริหารธุรกิจเกษตร



371 52040701 นางสาวป๎ทมาพร กีระติชัยนันท์ บริหารธุรกิจเกษตร
372 52040716 นางสาวลักษณ์ขณา อาจทวีกูล บริหารธุรกิจเกษตร
373 52040719 นางสาววิกานดา โสภาวัฒน์ บริหารธุรกิจเกษตร
374 52040729 นางสาวสุพรรณี สีหะราช บริหารธุรกิจเกษตร
375 52040730 นางสาวสุพัตรา นุ่นเกต บริหารธุรกิจเกษตร
376 52040733 นางสาวอรทัย ชุมภู บริหารธุรกิจเกษตร
377 52040743 นายกฤษติศักด์ิ จันพุม่ เทคโนโลยีการจัดการ
378 52040755 นางสาวชนนิกานต์ ศิริไพโรจน์ เทคโนโลยีการจัดการ
379 52040764 นางสาวณัฐวรา ชายชัยเขต เทคโนโลยีการจัดการ
380 52040767 นางสาวทิพวัลย์ สุระพา เทคโนโลยีการจัดการ
381 52040802 นางสาวรุ่งทิวา แบ่งส่วน เทคโนโลยีการจัดการ
382 52040817 นางสาวสิริมา คงเกษม เทคโนโลยีการจัดการ
383 52040821 นางสาวสุปรีดา โคตรสุโพธิ์ เทคโนโลยีการจัดการ
384 52040825 นางสาวอรุณรัตน์ จันทรสูต เทคโนโลยีการจัดการ
385 52090016 นายปวศร น้อยพันธ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
386 52090020 นางสาวรวีวรรณ วาสนากิจสมบูรณ์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์
387 52050005 นายกัมพล กิตติป๎ญญาอาภา คณิตศาสตร์ประยุกต์
388 52050009 นางสาวเกวลี สืบญาติ คณิตศาสตร์ประยุกต์
389 52050013 นายคุณาธิป คณาทรัพย์บวร คณิตศาสตร์ประยุกต์
390 52050017 นางสาวจิราพร ลํ้าวงษ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
391 52050020 นางสาวชไมพร ตานี คณิตศาสตร์ประยุกต์
392 52050024 นางสาวญาณิษา กรพิเศษศักด์ิกุล คณิตศาสตร์ประยุกต์
393 52050027 นางสาวณิชกานต์ หงน้อย คณิตศาสตร์ประยุกต์
394 52050036 นางสาวธิดารัตน์ ภูพ่งษา คณิตศาสตร์ประยุกต์
395 52050040 นายนพอนนต์ อมรชินวิวัฒน์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
396 52050043 นางสาวนฤมล มณีวงษ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
397 52050050 นายบัญชา ไหมทอง คณิตศาสตร์ประยุกต์
398 52050060 นางสาวพลอยแพง เกียงเตียด คณิตศาสตร์ประยุกต์
399 52050061 นางสาวพัชรี เครือโสม คณิตศาสตร์ประยุกต์
400 52050062 นางสาวพัฒน์นรี วันจันทร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
401 52050065 นางสาวฟ้าใส อุปถัมภากุล คณิตศาสตร์ประยุกต์
402 52050068 นายภาณุวัฒน์ เกตุจันทร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
403 52050069 นางสาวภาวิณี ธาดานิพนธ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
404 52050070 นางสาวมนัทตา บริสุทธิ์ คณิตศาสตร์ประยุกต์



405 52050073 นางสาวรัตติยา เครือเครา คณิตศาสตร์ประยุกต์
406 52050076 นางสาวรัตนาภรณ์ เสน่ห์ คณิตศาสตร์ประยุกต์
407 52050077 นางสาวภัทรวรินทร์ ประทิน คณิตศาสตร์ประยุกต์
408 52050079 นางสาวลลิตา เลาะหะนะ คณิตศาสตร์ประยุกต์
409 52050082 นายวัฒนา พลับพลา คณิตศาสตร์ประยุกต์
410 52050084 นายวิทยา สดชื่น คณิตศาสตร์ประยุกต์
411 52050085 นางสาววิยดา ถนอมเกียรติ คณิตศาสตร์ประยุกต์
412 52050089 นางสาวศิริลักษณ์ แก้วมณี คณิตศาสตร์ประยุกต์
413 52050094 นางสาวสุดนภา ใหญ่สูงเนิน คณิตศาสตร์ประยุกต์
414 52050099 นางสาวสุนิสา ศรีขวัญใจ คณิตศาสตร์ประยุกต์
415 52050100 นายสุพศิน วิพัฒนากลืน คณิตศาสตร์ประยุกต์
416 52050101 นางสาวสุพัตรา ปะทักขินัง คณิตศาสตร์ประยุกต์
417 52050105 นางสาวโสรยา สุทธหลวง คณิตศาสตร์ประยุกต์
418 52050114 นางสาวอุมาพร วันทยะกุล คณิตศาสตร์ประยุกต์
419 52050127 นางสาวเกศรินทร์ บานแย้ม เคมีอุตสาหกรรม
420 52050128 นางสาวขนิษฐา ทรัพย์สมบัติ เคมีอุตสาหกรรม
421 52050130 นางสาวคุณัญญา จันทร์ฉาย เคมีอุตสาหกรรม
422 52050132 นางสาวจิตติสุดา คําตรง เคมีอุตสาหกรรม
423 52050134 นางสาวจิตลดา จันทร์ธนานุกุล เคมีอุตสาหกรรม
424 52050141 นางสาวชนากาญจน์ หลานน้อย เคมีอุตสาหกรรม
425 52050146 นางสาวชวัลรัตน์ วัฒนวิบูลย์ เคมีอุตสาหกรรม
426 52050149 นางสาวชุมภูนุช ศรีสุข เคมีอุตสาหกรรม
427 52050155 นางสาวณัฎฐ์กฤตา แช่มสอาด เคมีอุตสาหกรรม
428 52050156 นายณัฏฐ์ธนิน ปริวัตรอัคริมา เคมีอุตสาหกรรม
429 52050165 นางสาวเทียนทิพย์ ธุรารัตน์ เคมีอุตสาหกรรม
430 52050170 นางสาวธราพร ประสารวงค์ เคมีอุตสาหกรรม
431 52050171 นายธวัชชัย ดีเขียว เคมีอุตสาหกรรม
432 52050176 นางสาวนฤมล ศรีประจันทร์ เคมีอุตสาหกรรม
433 52050181 นางสาวนารีรัตน์ ทองบุญส่ง เคมีอุตสาหกรรม
434 52050206 นางสาวพรลินี นกสกุล เคมีอุตสาหกรรม
435 52050208 นายพันธ์พงษ์ มาผิว เคมีอุตสาหกรรม
436 52050213 นางสาวภัทราพร เอี่ยมสุข เคมีอุตสาหกรรม
437 52050217 นายภานุพงศ์ พันธ์พืช เคมีอุตสาหกรรม
438 52050225 นางสาวรันล่ี บุญตา เคมีอุตสาหกรรม



439 52050232 นางสาววันวิวาห์ ชื่นสํานวล เคมีอุตสาหกรรม
440 52050236 นางสาววิไลรัตน์ เจ๊ะหมัด เคมีอุตสาหกรรม
441 52050244 นางสาวศุภิศา สังขทิน เคมีอุตสาหกรรม
442 52050250 นางสาวสุดารัตน์ จันทะวงษ์ เคมีอุตสาหกรรม
443 52050255 นางสาวสุวรัตน์ ศรีเสริม เคมีอุตสาหกรรม
444 52050260 นายอนุวัฒน์ อุตสังข์ เคมีอุตสาหกรรม
445 52050266 นางสาวอริศรา บัวหอม เคมีอุตสาหกรรม
446 52050268 นายอาทร ทับทิมทอง เคมีอุตสาหกรรม
447 52050269 นายอานนท์ สอนกชกร เคมีอุตสาหกรรม
448 52050272 นางสาวกชกร แพน้อย เทคโนโลยีชีวภาพ
449 52050286 นางสาวจริยา อินทร์อําคา เทคโนโลยีชีวภาพ
450 52050289 นางสาวจุฑามาศ นิลคูหา เทคโนโลยีชีวภาพ
451 52050290 นางสาวจุธาภรณ์ ชาวสวนกล้วย เทคโนโลยีชีวภาพ
452 52050300 นางสาวชุติกาญจน์ ก่อต้ังทรัพย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
453 52050305 นางสาวฐิตินันท์ มีรัตน์ เทคโนโลยีชีวภาพ
454 52050306 นางสาวฐิติยา ไพฑูรย์ เทคโนโลยีชีวภาพ
455 52050313 นางสาวณัฐสิญา อัครศิวานนท์ เทคโนโลยีชีวภาพ
456 52050317 นางสาวดวงมณี เปรมศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ
457 52050320 นายธนบูรณ์ เตชะเสนา เทคโนโลยีชีวภาพ
458 52050328 นายธีรพงษ์ นิลพฤกษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
459 52050330 นางสาวนภาพร ศรีวิชัย เทคโนโลยีชีวภาพ
460 52050332 นางสาวนวรัตน์ สุกสี เทคโนโลยีชีวภาพ
461 52050334 นายนิทัศน์ สุวรรณประเสริฐ เทคโนโลยีชีวภาพ
462 52050336 นายบุญส่ง พูนสกุล เทคโนโลยีชีวภาพ
463 52050339 นางสาวปถมพร ทิพวงษ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
464 52050341 นายประกรมศิลป์ อุทุมพร เทคโนโลยีชีวภาพ
465 52050343 นางสาวพนิดา วรรธนันท์ชัย เทคโนโลยีชีวภาพ
466 52050344 นางสาวปาริชา พรพัฒนานิคม เทคโนโลยีชีวภาพ
467 52050345 นางสาวพรฤดี มาร่ืน เทคโนโลยีชีวภาพ
468 52050346 นางสาวพัชรินทร์ ดีเรือก เทคโนโลยีชีวภาพ
469 52050351 นางสาวเพชรน้ําหนึ่ง กิตติคุณาภรณ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
470 52050353 นางสาวมณทิชา วิเศษวุฒิ เทคโนโลยีชีวภาพ
471 52050360 นางสาวรวิสรา ป๎ญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ
472 52050368 นางสาววรรัตน์ จุนเจือทรัพย์ เทคโนโลยีชีวภาพ



473 52050374 นางสาววิมลวรรณ แสงเพ็ชร เทคโนโลยีชีวภาพ
474 52050376 นายวิริยะ จงป๎ญญาประพันธ์ เทคโนโลยีชีวภาพ
475 52050377 นายวิศรุต กิจประยูร เทคโนโลยีชีวภาพ
476 52050378 นายวีรยุทธ ทิมครองธรรม เทคโนโลยีชีวภาพ
477 52050380 นางสาวศศิลักษณ์ กาญจนพรหม เทคโนโลยีชีวภาพ
478 52050381 นายศักด์ิสิทธิ ์เทวบิน เทคโนโลยีชีวภาพ
479 52050396 นายอดิศักด์ิ ต้ังธีระสุนันท์ เทคโนโลยีชีวภาพ
480 52050401 นางสาวอรสา จันทิมา เทคโนโลยีชีวภาพ
481 52050404 นางสาวกนกกาญน์ ไวยพาลี ฟิสิกส์ประยุกต์
482 52050411 นางสาวป๎ณยาณัฏฐ์ โยธะชัย ฟิสิกส์ประยุกต์
483 52050417 นายจักรพงษ์ สุขแก้ว ฟิสิกส์ประยุกต์
484 52050426 นางสาวจุฑาภรณ์ ต้ังกิจไพศาล ฟิสิกส์ประยุกต์
485 52050439 นายณัฐพล หงษ์คํา ฟิสิกส์ประยุกต์
486 52050443 นายทรงยศ สินสุข ฟิสิกส์ประยุกต์
487 52050445 นางสาวธัญญลักษณ์ ธรรมาภิมุขกุล ฟิสิกส์ประยุกต์
488 52050453 นางสาวนลิตา สว่างจิตต์ ฟิสิกส์ประยุกต์
489 52050454 นายนวพร เหล่าวัฒนธรรม ฟิสิกส์ประยุกต์
490 52050462 นายปรินทร์ เดชมุนี ฟิสิกส์ประยุกต์
491 52050463 นางสาวปริยาภัทร กุลสุวรรณ ฟิสิกส์ประยุกต์
492 52050477 นางสาวพัชรียา แวววงศ์ ฟิสิกส์ประยุกต์
493 52050487 นายฟ้าประทาน ทวีเหลือ ฟิสิกส์ประยุกต์
494 52050491 นางสาวภัทราวดี สารบุญ ฟิสิกส์ประยุกต์
495 52050495 นางสาวพรหมพักตร์ ดาวัลต์ ฟิสิกส์ประยุกต์
496 52050501 นางสาวรุ่งนภา ทองละมุล ฟิสิกส์ประยุกต์
497 52050504 นางสาววราภรณ์ รัมมะโภชน์ ฟิสิกส์ประยุกต์
498 52050505 นายพิสิษฐพัชญ์ นิ่มนวล ฟิสิกส์ประยุกต์
499 52050526 นายสุริยงค์ คําพิยะ ฟิสิกส์ประยุกต์
500 52050529 นายอดิศักด์ิ เผ่าอรุณ ฟิสิกส์ประยุกต์
501 52050530 นายอภิวัตร วรรณศิริ ฟิสิกส์ประยุกต์
502 52050534 นางสาวอรวรรณ หอมหวล ฟิสิกส์ประยุกต์
503 52050535 นางสาวอรอุมา ทุมมาสุด ฟิสิกส์ประยุกต์
504 52050536 นางสาวอริษา สมพงษ์ ฟิสิกส์ประยุกต์
505 52050561 นางสาวชุติมณฑน์ แสงสมบูรณ์ สถิติประยุกต์
506 52050568 นางสาวณิชารีย์ ถือแก้ว สถิติประยุกต์



507 52050569 นางสาวดาวใจ พระภูจํานงค์ สถิติประยุกต์
508 52050573 นางสาวทัศนีย์ อาจพงษา สถิติประยุกต์
509 52050574 นางสาวทิพากร สุวรรณภา สถิติประยุกต์
510 52050583 นางสาวนริศรา ดํานาดี สถิติประยุกต์
511 52050585 นางสาวเบ็ญจา เทียมศรี สถิติประยุกต์
512 52050587 นางสาวปุณณิศา กิขุนทด สถิติประยุกต์
513 52050590 นางสาวพัชรี คล้ายพุก สถิติประยุกต์
514 52050597 นายภาณุพงศ์ ขุนทอง สถิติประยุกต์
515 52050603 นางสาวยอดขวัญ สิริวิลัยกุล สถิติประยุกต์
516 52050612 นางสาววรรณภา ปิน่แช่ม สถิติประยุกต์
517 52050613 นางสาววรรณวิภา มานชู สถิติประยุกต์
518 52050621 นางสาวศศิวิมล หุน่เก่า สถิติประยุกต์
519 52050622 นางสาวศิรินภรณ์ สุขรินทร์ สถิติประยุกต์
520 52050623 นางสาวศิริรัตน์ วานิชาชีวะ สถิติประยุกต์
521 52050628 นางสาวศุภลักษณ์ บุญญาวัฒน์ สถิติประยุกต์
522 52050633 นางสาวสุจิตรา ไกรเสือ สถิติประยุกต์
523 52050635 นางสาวสุพินดา อุทธชัย สถิติประยุกต์
524 52050651 นางสาวอัญชลี รอดเรืองศรี สถิติประยุกต์
525 52050652 นางสาวอารยา อามินเซ็น สถิติประยุกต์
526 52050655 นางสาวกมลชนก บางสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์
527 52050658 นางสาวกัญชลา คุ้มทิม วิทยาการคอมพิวเตอร์
528 52050664 นางสาวเกศรินทร์ ปินตา วิทยาการคอมพิวเตอร์
529 52050687 นางสาวซานดรา พรทิพย์ ถนอมเขต วิทยาการคอมพิวเตอร์
530 52050688 นางสาวญานิกา ชัยวิเชียร วิทยาการคอมพิวเตอร์
531 52050692 นางสาวณัฐกานต์ แสงเราะหมัด วิทยาการคอมพิวเตอร์
532 52050706 นางสาวดารากรณ์ ทัพโพธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
533 52050716 นายธนากรณ์ พันอ้น วิทยาการคอมพิวเตอร์
534 52050722 นายธีรศักด์ิ มีบุญรอด วิทยาการคอมพิวเตอร์
535 52050727 นางสาวน้ําทิพย์ ศิลป์สุวรรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
536 52050728 นายนิธิกร อมรศักด์ิวรกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์
537 52050735 นางสาวบุษยา ศรีเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร์
538 52050736 นางสาวเบญจวรรณ แผ่นทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์
539 52050737 นางสาวเบญจา เหลืองสะอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์
540 52050739 นางสาวปพิชญา นันทพานิช วิทยาการคอมพิวเตอร์



541 52050754 นางสาวพนารักษ์ สิงห์ลํ้าเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร์
542 52050762 นายพีระจิตต์ เขียวเล็ก วิทยาการคอมพิวเตอร์
543 52050771 นายฐิติวัจน์ อินทรสุวรรณ วิทยาการคอมพิวเตอร์
544 52050780 นายวรรธนะ คัทจันทร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
545 52050793 นายวินิจ จันทร์โรจน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์
546 52050803 นางสาวศิรินญา จันทร์แดง วิทยาการคอมพิวเตอร์
547 52050810 นางสาวสุกฤตา จิรวิวัฒน์วนิช วิทยาการคอมพิวเตอร์
548 52050815 นางสาวสุรีรัตน์ ปะจิ๊ วิทยาการคอมพิวเตอร์
549 52050816 นางสาวสุวารี แซ่ล้ิม วิทยาการคอมพิวเตอร์
550 52050821 นายอนุรักษ์ โคผดุง วิทยาการคอมพิวเตอร์
551 52050822 นางสาวอภิษฎา มะซังหลง วิทยาการคอมพิวเตอร์
552 52050824 นายอรรถพล เอี่ยมสอาด วิทยาการคอมพิวเตอร์
553 52050826 นางสาวอัจฉราภรณ์ เป็นพร้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์
554 52050829 นายอาทิตชาติ คําสุทธิ วิทยาการคอมพิวเตอร์
555 50050425 นายจักรี โปฎก เคมีทรัพยากรส่ิงแวดล้อม
556 52050950 นางสาวจันทร์ทรา สาระศิริ เคมีอุตสาหกรรม - 

เคร่ืองมือวิเคราะห์557 52050952 นางสาวชญาดา บุญต้องชนะชัย เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์558 52050953 นางสาวจิรา จันทร์บัว เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์559 52050955 นางสาวชญานิศ ปานทอง เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์560 52050959 นางสาวฐิตาพร สอนสะอาด เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์561 52050977 นายบัณฑิต กําจัดภัย เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์562 52050980 นางสาวประวีณา จันทร์หนองแวง เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์563 52050982 นายปริวรรต โนนศิริ เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์564 52050983 นางสาวปวีณา ลองกระโทก เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์565 52050987 นางสาวพรรณพัชร นาทะทันต์ เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์566 52050988 นางสาวพรสุดา การะเกต เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์567 52050989 นางสาวพัชรี ลาภป๎ญญา เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์568 52050990 นางสาวพิชญา บุญงามสม เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์569 52050994 นายภูมิ อัครศรีภูมิ เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์570 52050996 นางสาวเยาวลักษณ์ วิมานทอง เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์571 52050999 นายวรชน ป๎ญญาสิทธิ์ เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์572 52051000 นายวรวิทย์ สํารวย เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์573 52051001 นางสาววราภรณ์ โพธิอ์่อน เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์574 52051002 นางสาววราภรณ์ แสงศรีศิลป์ เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์



575 52051003 นางสาววริษา ปรอยกระโทก เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์576 52051004 นางสาววิกานดา ไตรทอง เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์577 52051018 นางสาวสุวรรณทิพย์ จางวางศิลป์ เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์578 52051019 นางสาวสุวิมล จันทร เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์579 52051024 นางสาวอนุสรา พุม่มั่น เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์580 52051027 นายอรรณพ แซ่คู เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์581 52051029 นางสาวอุไรวรรณ พลทัศ เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์582 52051030 นายเอกพงษ์ คงเจริญ เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์583 52051034 นางสาวกรองกาญจน์ เรืองสากล จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

584 52051042 นายจักรี ล้ิมเจริญกิจไพศาล จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
585 52051044 นางสาวจุรีพร คนผิวเลิศ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
586 52051048 นางสาวชนากานต์ ด่วนเดิน จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
587 52051050 นางสาวชิดชนก ฤทธิคํ์ารพ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
588 52051054 นางสาวฐิตารีย์ สุนทรชัย จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
589 52051062 นางสาวธนธรณ์ ศิริสุจริตกุล จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
590 52051064 นายธวัชชัย ประสงค์เจริญ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
591 52051069 นางสาวนันทัชพร สร้อยนาค จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
592 52051070 นางสาวนันธภรณ์ ตะมะพุฒ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
593 52051071 นายนาวี หล้าดี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
594 52051072 นางสาวเนตรชนก บัวผิน จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
595 52051073 นางสาวเบญจพร สุขอุ้ม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
596 52051075 นายประกาศิต สีเทีย่งธรรม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
597 52051080 นางสาวปิยารัตน์ เผือกนาค จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
598 52051087 นางสาวพรรณมาศ หัตถาภรณ์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
599 52051089 นางสาวกุลนิษฐ์ สุวรรณสมบูรณ์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
600 52051090 นางสาวเพ็ญพิชชา นาคพนม จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
601 52051092 นายภัทรพงศ์ เว้นบาป จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
602 52051099 นางสาวยุวดี มั่นยืน จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
603 52051101 นางสาวยุวภา สีมาขันธ์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
604 52051103 นางสาวรัตติยา คําทวงค์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
605 52051109 นางสาววรรษมน ชูช่วย จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
606 52051118 นายศุภฤกษ์ ทยานศิลป์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
607 52051120 นางสาวโศภิต แซ่ต้ัง จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
608 52051133 นางสาวสุรีย์ พัฑฒพงศ์วัฒน์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม



609 52051135 นางสาวโสมวิสา ทองปลอด จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
610 52050830 นางสาวกชกร ประกายพฤกษ์ เคมีส่ิงแวดล้อม
611 52050841 นายเกษมสันต์ ทองอยู่ เคมีส่ิงแวดล้อม
612 52050844 นางสาวจตุพร เพชรจํานงค์ เคมีส่ิงแวดล้อม
613 52050845 นายจักร ศรีนวล เคมีส่ิงแวดล้อม
614 52050846 นางสาวจันทร์พิมพ์ สังขนารอด เคมีส่ิงแวดล้อม
615 52050847 นางสาวจิตติมา โพนะตะ เคมีส่ิงแวดล้อม
616 52050849 นางสาวจิราพร สายทอง เคมีส่ิงแวดล้อม
617 52050851 นางสาวชนกนันท์ บุญรอด เคมีส่ิงแวดล้อม
618 52050855 นางสาวชุรีพร แก้วเจริญ เคมีส่ิงแวดล้อม
619 52050858 นายณัฐกร ราชบุตร เคมีส่ิงแวดล้อม
620 52050860 นายณัฐพงศ์ สีม่วง เคมีส่ิงแวดล้อม
621 52050861 นายณัฐพล นาสิงขันธ์ เคมีส่ิงแวดล้อม
622 52050862 นางสาวณัฐวดี แสงศรีเรือง เคมีส่ิงแวดล้อม
623 52050869 นางสาวทัศนีย์ ชํานาญจุ้ย เคมีส่ิงแวดล้อม
624 52050872 นางสาวธนิดา กมุทชาติ เคมีส่ิงแวดล้อม
625 52050886 นางสาวป๎ทมาพร อินทพรม เคมีส่ิงแวดล้อม
626 52050893 นางสาวพันธ์นิภา ห้อยสันต์ เคมีส่ิงแวดล้อม
627 52050899 นางสาวภัทรนิดา แถวเพีย เคมีส่ิงแวดล้อม
628 52050906 นางสาววัฒนาพร ล่ิมทองวิรัตน์ เคมีส่ิงแวดล้อม
629 52050907 นางสาววัฒนาฤดี อึ้งมงคลชัย เคมีส่ิงแวดล้อม
630 52050911 นางสาวศันสนีย์ โพธิน์ิ่มแดง เคมีส่ิงแวดล้อม
631 52050916 นางสาวศุภักษร พรมพัว้ เคมีส่ิงแวดล้อม
632 52050919 นางสาวสุชาวิณี ดีประเสริฐ เคมีส่ิงแวดล้อม
633 52050921 นางสาวสุนิสา ทิวาพัฒน์ เคมีส่ิงแวดล้อม
634 52050925 นางสาวสุวเพ็ญ เครือวงศ์ เคมีส่ิงแวดล้อม
635 52050929 นางสาวอนงค์รัตน์ ศรีลารักษ์ เคมีส่ิงแวดล้อม
636 52050938 นางสาวอุบลวรรณ ชัยพฤกษ์ เคมีส่ิงแวดล้อม
637 52050126 นางสาวกุลภัสสร แพงพันธุ์ เคมีอุตสาหกรรม
638 52050204 นางสาวพรพิมล จันทร์บ่อโพธิ์ เคมีอุตสาหกรรม
639 52050209 นางสาวพีรพร สัจจพันธ์พงษ์ เคมีอุตสาหกรรม
640 52050223 นางสาวรัตติยากร บุญนิล เคมีอุตสาหกรรม
641 52050333 นางสาวนันทภรณ์ เกรียงไกรวณิช เทคโนโลยีชีวภาพ
642 52050338 นายปฏิวัติ สบายยิ่ง เทคโนโลยีชีวภาพ



643 52050354 นางสาวมณีรัตน์ กระจกทอง เทคโนโลยีชีวภาพ
644 52050359 นางสาวรติกร ขวัญแก้ว เทคโนโลยีชีวภาพ
645 52050407 นางสาวกมลชนก จิตระยนต์ ฟิสิกส์ประยุกต์
646 52050460 นางสาวปภาพร วงค์แสง ฟิสิกส์ประยุกต์
647 52050479 นายพัฒนพันธ์ ขันเชื้อ ฟิสิกส์ประยุกต์
648 52050503 นางสาววรรณนภา สร้อยทอง ฟิสิกส์ประยุกต์
649 52050546 นางสาวกัญชุรี นุ่มเจริญ สถิติประยุกต์
650 52050947 นางสาวเกวลี ดิศสนะ เคมีอุตสาหกรรม - 

เคร่ืองมือวิเคราะห์651 52050956 นางสาวชนิภา เกิดกุรัง เคมีอุตสาหกรรม - 
เคร่ืองมือวิเคราะห์652 52051036 นายณพลพัทธ์ ปุญญฤทธิเ์จริญ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม

653 52051045 นางสาวนภัทร ณัทธรมานิต จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
654 52051057 นายดุสิต ทรัพย์พลี จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
655 52051100 นางสาวยุวดี มาตขาว จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
656 52051125 นายสุกพัฒน์ ผลิตภัณฑ์ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
657 52051134 นางสาวเสาวลักษณ์ อาดํา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
658 52051137 นางสาวอมรา เก่งการ จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
659 52050864 นางสาวณิชา มุริจันทร์ เคมีส่ิงแวดล้อม
660 52010157 นางสาวจิตรลดา ทองมี วิศวกรรมโทรคมนาคม
661 52010174 นางสาวจุฑาภรณ์ โพธิเ์งิน วิศวกรรมโทรคมนาคม
662 52010186 นายฉัตรชัย พรสุรินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
663 52010228 นางสาวชลาลัย สิงห์บูรณา วิศวกรรมโทรคมนาคม
664 52010338 นายณัฐพล จันทรัง วิศวกรรมโทรคมนาคม
665 52010377 นางสาวณัฐสุดา สุนทรสนิท วิศวกรรมโทรคมนาคม
666 52010492 นายธรณินทร์ ต่ายสวัสด์ิ วิศวกรรมโทรคมนาคม
667 52010654 นายปฐมชัย กมลสุจริต วิศวกรรมโทรคมนาคม
668 52010660 นางสาวปฐิณี หลานท้าว วิศวกรรมโทรคมนาคม
669 52010666 นางสาวป๎ณณภัสร์ สิริอมรเกียรติ วิศวกรรมโทรคมนาคม
670 52010715 นางสาวปาลิตา ถานอาจนา วิศวกรรมโทรคมนาคม
671 52010738 นางสาวผ่องนภา ภูมิเขต วิศวกรรมโทรคมนาคม
672 52010770 นายพงษ์พันธุ ์น้อยเศรษฐี วิศวกรรมโทรคมนาคม
673 52010816 นางสาวพัชรี หล่าหนูเหม่า วิศวกรรมโทรคมนาคม
674 52010835 นายพินิจชัย แก้วคันโท วิศวกรรมโทรคมนาคม
675 52010943 นางสาวมนัสพร สายนิล วิศวกรรมโทรคมนาคม
676 52010948 นางสาวมัตติกา แก้วมณี วิศวกรรมโทรคมนาคม



677 52010950 นายมาโชค หาญสุริย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
678 52011083 นายวัชรพงศ์ พรหมจรรย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
679 52011130 นายวิริยะ นาคคงแก้ว วิศวกรรมโทรคมนาคม
680 52011138 นางสาววิศนี แสงเรือง วิศวกรรมโทรคมนาคม
681 52011179 นางสาวศศิธร จั่นพา วิศวกรรมโทรคมนาคม
682 52011181 นางสาวศศิธร นาสมพืช วิศวกรรมโทรคมนาคม
683 52011342 นายสุรเสน แทนทด วิศวกรรมโทรคมนาคม
684 52011369 นายอโณทัย สภาชัย วิศวกรรมโทรคมนาคม
685 52011444 นายอัฏฐพล มีเผ่าพงษ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
686 52011475 นายเอกรัฐ ปิน่แก้ว วิศวกรรมโทรคมนาคม
687 52010144 นายจักริน รักษาชาติ วิศวกรรมไฟฟ้า
688 52010226 นางสาวชลธิชา เจริญรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
689 52010302 นายณัฎฐชัย อารีย์ราช วิศวกรรมไฟฟ้า
690 52010308 นายณัฐกานต์ เหลืองรุ่งทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
691 52010364 นายณัฐวุฒิ ด่านวานิชกุล วิศวกรรมไฟฟ้า
692 52010372 นายณัฐวุฒิ ลาละคร วิศวกรรมไฟฟ้า
693 52010458 นายธนยศ วงศ์จิราภา วิศวกรรมไฟฟ้า
694 52010495 นายธวัชชัย กลยนีย์ วิศวกรรมไฟฟ้า
695 52010518 นายธีรพงศ์ กําลังกล้า วิศวกรรมไฟฟ้า
696 52010589 นายนัฐพล พันเดช วิศวกรรมไฟฟ้า
697 52010590 นายนัฐวุฒิ กุลมา วิศวกรรมไฟฟ้า
698 52010603 นายนาวี รุจิดามพ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
699 52010640 นางสาวเบญจวรรณ จิตร์แจ้ง วิศวกรรมไฟฟ้า
700 52010674 นายประกาศิต อังคะนาวิน วิศวกรรมไฟฟ้า
701 52010682 นายประสิทธิ ์ศักด์ิสิทธานุภาพ วิศวกรรมไฟฟ้า
702 52010758 นายพงศ์ปณต ต้ังจารุศศิธรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
703 52010813 นางสาวพัชรินทร์ มูลมิรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า
704 52010852 นายพิษณุ ประทุมทีป วิศวกรรมไฟฟ้า
705 52010878 นายไพโรจน์ คอนเอม วิศวกรรมไฟฟ้า
706 52010969 นางสาวยุพดา ชนะชัย วิศวกรรมไฟฟ้า
707 52011027 นายวทัญํู สาริมา วิศวกรรมไฟฟ้า
708 52011049 นายวรวัฒน์ พันพรหม วิศวกรรมไฟฟ้า
709 52011113 นายวิชัย ชาวพิจิตร วิศวกรรมไฟฟ้า
710 52011155 นายวีระโชติ โคลนกระโทก วิศวกรรมไฟฟ้า



711 52011172 นายศรายุทธ ไกรพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
712 52011173 นายศรายุทธ บ้วนหลี วิศวกรรมไฟฟ้า
713 52011182 นางสาวศศิธร นุ่นไทย วิศวกรรมไฟฟ้า
714 52011188 นายศิทธิธา วงศ์สุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า
715 52011218 นายศุภโชค บุญเพ็ชร วิศวกรรมไฟฟ้า
716 52011234 นายสถาพร ทองสาดี วิศวกรรมไฟฟ้า
717 52011273 นายสิทธิชัย สิทธิศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า
718 52011287 นางสาวสิริวิมล บุญตา วิศวกรรมไฟฟ้า
719 52011305 นางสาวสุดาวัลย์ รัตนไตร วิศวกรรมไฟฟ้า
720 52011306 นายสุติชัย ศรีประมงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า
721 52011384 นายอนุชา พันธากูล วิศวกรรมไฟฟ้า
722 52011385 นายอนุชิต ฤกษ์อ่าํ วิศวกรรมไฟฟ้า
723 52011402 นางสาวอมราภรณ์ โพธิศ์รี วิศวกรรมไฟฟ้า
724 52011410 นายอรรถพร วรวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า
725 52011450 นายอาทิตย์ รัตนตรัย วิศวกรรมไฟฟ้า
726 52010066 นายกิตติกร เกี๋ยงคํา อิเล็กทรอนิกส์
727 52010480 นายธนาวุฒิ แก้วไทรฮะ อิเล็กทรอนิกส์
728 52010605 นายนิกร จงจิตวิมล อิเล็กทรอนิกส์
729 52010684 นายปรัชญา แก้วหินลาย อิเล็กทรอนิกส์
730 52010724 นายปิยวัฒน์ ฉิมทิม อิเล็กทรอนิกส์
731 52010771 นายพงษ์พิสุทธิ ์กําลังยง อิเล็กทรอนิกส์
732 52010788 นางสาวพรไพรินทร์ คุณช่างทอง อิเล็กทรอนิกส์
733 52010848 นางสาวพิริยา ราชนิยม อิเล็กทรอนิกส์
734 52011015 นางสาวลักษมี เจริญสุข อิเล็กทรอนิกส์
735 52011084 นายวัชรพงษ์ อุ่นศิริ อิเล็กทรอนิกส์
736 52011093 นายวัชรินทร์ ไขสะอาด อิเล็กทรอนิกส์
737 52011153 นายวีระ ต๊อดแก้ว อิเล็กทรอนิกส์
738 52011216 นายศุภชัย อาลัย อิเล็กทรอนิกส์
739 51010013 นายกรณ์ทรงพล ตรางา วิศวกรรมเคร่ืองกล
740 52010267 นายโชติพัฒน์ พีระพันธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล
741 52010417 นายทินกร เกษรทอง วิศวกรรมเคร่ืองกล
742 52010428 นายเทพสุริยา ลาสา วิศวกรรมเคร่ืองกล
743 52011053 นายวรวุฒิ โปสัยบุตร วิศวกรรมเคร่ืองกล
744 52011062 นายวรายุทธ ตาสุ่ย วิศวกรรมเคร่ืองกล



745 52011116 นายวิทยา นาดี วิศวกรรมเคร่ืองกล
746 52011175 นายศวิษฐ์ ศรอําพล วิศวกรรมเคร่ืองกล
747 52010078 นายกิตติศักด์ิ ทุมมา วิศวกรรมการวัดคุม
748 52010120 นายคมศักด์ิ ทองปาน วิศวกรรมการวัดคุม
749 52010158 นางสาวจิตรา สิมมาเคน วิศวกรรมการวัดคุม
750 52010187 นายฉัตรชัย พันโท วิศวกรรมการวัดคุม
751 52010189 นายฉัตรชัย อินโต วิศวกรรมการวัดคุม
752 52010201 นางสาวกันต์ปภัทร สราญจิต วิศวกรรมการวัดคุม
753 52010231 นายชวลิต คําเรือ วิศวกรรมการวัดคุม
754 52010262 นายชูศักด์ิ เจียมจร วิศวกรรมการวัดคุม
755 52010333 นายณัฐพงษ์ บุษบา วิศวกรรมการวัดคุม
756 52010382 นางสาวดลฤดี ต้นหลุบเลา วิศวกรรมการวัดคุม
757 52010397 นายทรงเผ่า กางถิ่น วิศวกรรมการวัดคุม
758 52010400 นายทรงศักด์ิ ภูจิตน้ํา วิศวกรรมการวัดคุม
759 52010409 นายทศวรรษ ปาวรีย์ วิศวกรรมการวัดคุม
760 52010491 นายธรกนก แก่นธนารัฐ วิศวกรรมการวัดคุม
761 52010517 นายธีรเดช ฤทัยผุดผ่อง วิศวกรรมการวัดคุม
762 52010655 นายปฐมพงศ์ เจริญไพศาลสมบัติ วิศวกรรมการวัดคุม
763 52010697 นายปลายมนัส หนอสิงหา วิศวกรรมการวัดคุม
764 52010718 นางสาวปิยกาญจน์ รอดสุพรรณ วิศวกรรมการวัดคุม
765 52010820 นายพัฒนา สุปินะ วิศวกรรมการวัดคุม
766 52010833 นายพิทักษ์ชัย อ้วนเต็ม วิศวกรรมการวัดคุม
767 52010837 นายพิพัฒน์ ยิ้มฉลวย วิศวกรรมการวัดคุม
768 52010942 นายมนัส พันธ์แตง วิศวกรรมการวัดคุม
769 52011046 นางสาววรรณวิณี โตชัยภูมิ วิศวกรรมการวัดคุม
770 52011108 นายวิกรณ์ คําหว่าง วิศวกรรมการวัดคุม
771 52011134 นายวิโรจน์ พันธุระศรี วิศวกรรมการวัดคุม
772 52011386 นายอนุชิต หนูวัฒนา วิศวกรรมการวัดคุม
773 52010055 นางสาวกัลยพร สุริยะเกียรติ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
774 52010115 นายคมกฤช เอี่ยมวิไล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
775 52010152 นางสาวจารุวรรณ พันทอง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
776 52010602 นางสาวนาวิณี เดชธิติชัย วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
777 52010879 นายไพโรจน์ ทิมินกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
778 52010945 นายมรุชัย วัฒนรังสรรค์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์



779 52011002 นางสาวรุ่งทิพย์ วงศ์ศิลจรรยา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
780 52011013 นางสาวลลนาวัลย์ มนตรีธนสาร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
781 52011039 นายวรพล ว่องภูรินท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
782 52011367 นางสาวอณัฐภรณ์ หล่อหลอม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
783 52010030 นายกฤษฎา ประภานุกิต วิศวกรรมระบบควบคุม
784 52010099 นายขวัญ แซ่ล้อ วิศวกรรมระบบควบคุม
785 52010121 นายคมสรรค์ โพธิเ์งิน วิศวกรรมระบบควบคุม
786 52010430 นายธงชัย ทองคํา วิศวกรรมระบบควบคุม
787 52010477 นางสาวธนาพร สิริโสภาพรรณราย วิศวกรรมระบบควบคุม
788 52010613 นางสาวนิภาพร ออนตะไคร้ วิศวกรรมระบบควบคุม
789 52010783 นางสาวพรนภิส ทนุผล วิศวกรรมระบบควบคุม
790 52010795 นางสาวพรสุดา พัสดร วิศวกรรมระบบควบคุม
791 52010907 นายภาณุพงศ์ โลจรัส วิศวกรรมระบบควบคุม
792 52010960 นายไมเคิล แซ่ส่ง วิศวกรรมระบบควบคุม
793 52011190 นายศิรวิทย์ เจอโชคชัย วิศวกรรมระบบควบคุม
794 52011253 นางสาวสรารัตน์ บุญเกิด วิศวกรรมระบบควบคุม
795 52011387 นางสาวอนุธิดา ยะล้อม วิศวกรรมระบบควบคุม
796 52011470 นางสาวอุษณา อ่อนจันทร์ วิศวกรรมระบบควบคุม
797 52010133 นายจตุรพักตร์ เพชรแสวง วิศวกรรมโยธา
798 52010232 นายชวลิต นรสาร วิศวกรรมโยธา
799 52010253 นางสาวชาดา ทีราโมโต วิศวกรรมโยธา
800 52010271 นายไชยโย นันแสวง วิศวกรรมโยธา
801 52010335 นายณัฐพงษ์ สินธุศิริ วิศวกรรมโยธา
802 52010617 นายนิวัฒน์ สิทธิโคตร วิศวกรรมโยธา
803 52010631 นายบุญธีร เผชิญชัยกิจ วิศวกรรมโยธา
804 52010790 นายพรรษวัชร์ วงษ์บุบผา วิศวกรรมโยธา
805 52010831 นายพิณิช ธนชัยโชคศิริกุล วิศวกรรมโยธา
806 52010872 นางสาวเพียงรวินทร์ หาญสิทธิ์ วิศวกรรมโยธา
807 52011158 นายวุฒิไกร ทองเขียว วิศวกรรมโยธา
808 52011221 นางสาวศุภรา สวนมะลิ วิศวกรรมโยธา
809 52011280 นางสาวสิรินทร รุ่งรัศมี วิศวกรรมโยธา
810 52011310 นายสุทธิพงษ์ มาลัยหวาน วิศวกรรมโยธา
811 52011313 นางสาวสุทัตตา เนาวรัตน์โสภณ วิศวกรรมโยธา
812 52011348 นายสุริยา จันทะวงษ์ วิศวกรรมโยธา



813 52011454 นางสาวอาภาพรรณ พารัตนะ วิศวกรรมโยธา
814 52010015 นางสาวกรนรรณ แก่นภิรมย์ วิศวกรรมเกษตร
815 52010063 นางสาวกิ่งดาว ชนะโชติ วิศวกรรมเกษตร
816 52010216 นางสาวชยาพร หมอยาดี วิศวกรรมเกษตร
817 52010266 นายโชติพัฒน์ พะชะ วิศวกรรมเกษตร
818 52010383 นางสาวดวงกมล ช่วงสุวนิช วิศวกรรมเกษตร
819 52010423 นางสาวทิวาพร ยศมูล วิศวกรรมเกษตร
820 52010467 นายธนัชทัศน์ สุภโชคธนเศรษฐ์ วิศวกรรมเกษตร
821 52010482 นางสาวภณิดา ผลนิมิตร วิศวกรรมเกษตร
822 52010557 นายนพพล ชาทอน วิศวกรรมเกษตร
823 52010739 นางสาวผ่องพรรณ เต็มสุข วิศวกรรมเกษตร
824 52010902 นางสาวภัสร์ศรัณ หงวนบุญมาก วิศวกรรมเกษตร
825 52011125 นางสาววิภาพร แสนเมืองชิน วิศวกรรมเกษตร
826 52011136 นางสาววิลาสินี ราชิวงศ์ วิศวกรรมเกษตร
827 52011351 นางสาวสุรีรัตน์ ไกรเพ็ชร์พจน์ วิศวกรรมเกษตร
828 52010128 นายโฆษิต พันธุจ์ินดาวรรณ วิศวกรรมเคมี
829 52010243 นายชัยพร ไชยสง่าศิลป์ วิศวกรรมเคมี
830 52010291 นายณพัตร์ เฉยรอด วิศวกรรมเคมี
831 52010344 นายณัฐพล ศรีอุบล วิศวกรรมเคมี
832 52010462 นายธนวัฒน์ ชํานิวิกัยวงศ์ วิศวกรรมเคมี
833 52010582 นางสาวนลินพร สวาทวงศ์ วิศวกรรมเคมี
834 52010614 นางสาวนิรมล วิสุทธิธาดาพงศ์ วิศวกรรมเคมี
835 52010870 นางสาวเพ็ญนภา วาสนา วิศวกรรมเคมี
836 52011320 นางสาวสุนทรี ต้ังพรสมาน วิศวกรรมเคมี
837 52011419 นางสาวอรุณโรจน์ สุกกระ วิศวกรรมเคมี
838 52010084 นางสาวกุลิศรา เหล่าโนนคร้อ วิศวกรรมอาหาร
839 52010136 นางสาวจรินทร ใส้เสือ วิศวกรรมอาหาร
840 52010176 นายจุติ เจริญศรี วิศวกรรมอาหาร
841 52010710 นางสาวปารมิตา สมทบบารมี วิศวกรรมอาหาร
842 52010815 นางสาวพัชรี สิทธิรังษินันท์ วิศวกรรมอาหาร
843 52011059 นางสาววราภรณ์ เปียศิริ วิศวกรรมอาหาร
844 52011195 นางสาวศิริวรรณ ดิษาภิรมย์ วิศวกรรมอาหาร
845 52011302 นางสาวสุณิสา นวลนิ่ม วิศวกรรมอาหาร
846 52011421 นางสาวอรุณี ใจทัน วิศวกรรมอาหาร



847 52011441 นางสาวอัญชลี ผิวอ่อน วิศวกรรมอาหาร
848 52011449 นางสาวอาทิตยา คงไข่ศรี วิศวกรรมอาหาร
849 52010053 นางสาวกันยารัตน์ ชีวรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ
850 52010085 นายกุสันต์ เรือนแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ
851 52010197 นางสาวชญาดา รอดประเสริฐ วิศวกรรมอุตสาหการ
852 52010410 นางสาวทองวิไล สุขประเสริฐชัย วิศวกรรมอุตสาหการ
853 52010481 นายธนาวุธ ศรีจันทร์ วิศวกรรมอุตสาหการ
854 52010621 นางสาวนุชจรินทร์ ศรีมงคล วิศวกรรมอุตสาหการ
855 52010834 นายพิทักษ์พงษ์ กิ่งภาร วิศวกรรมอุตสาหการ
856 52010100 นายขวัญชัย ผิวจันทร์สด วิศวกรรมสารสนเทศ
857 52010146 นางสาวจันทนี มีบุญ วิศวกรรมสารสนเทศ
858 52010151 นางสาวจารุภา จิตรไพบูลย์ วิศวกรรมสารสนเทศ
859 52010588 นายนัฐพงษ์ ชาวโคกขี วิศวกรรมสารสนเทศ
860 52010609 นางสาวนิติภรณ์ มณีวรรณ วิศวกรรมสารสนเทศ
861 52010619 นางสาวนิศาชล หนูเสริม วิศวกรรมสารสนเทศ
862 52010632 นางสาวบุณยวรีย์ บูรณะไทย วิศวกรรมสารสนเทศ
863 52010696 นางสาวปรียานุช พรมจารีย์ วิศวกรรมสารสนเทศ
864 52010784 นางสาวพรประภา วงศ์ลีลากรณ์ วิศวกรรมสารสนเทศ
865 52010845 นางสาวพิมพา นาคสุกดี วิศวกรรมสารสนเทศ
866 52011018 นายวงกต ทัพประไพ วิศวกรรมสารสนเทศ
867 52011031 นายวรณัฎฐ์ ดวงแก้ว วิศวกรรมสารสนเทศ
868 52011054 นางสาววรัญญา สร้อยโยธา วิศวกรรมสารสนเทศ
869 52011137 นางสาววิไล ลิลิตวัฒน์ วิศวกรรมสารสนเทศ
870 52011338 นายสุรศักด์ิ ชูศรีทอง วิศวกรรมสารสนเทศ
871 52011382 นายอนิรุทธิ ์ธีระบุตร วิศวกรรมสารสนเทศ
872 52010193 นายเฉลิมชัย จงสินทวี วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
873 52010332 นายณัฐพงษ์ ถ่อทอง วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
874 52010496 นายธวัชชัย บุญญา วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
875 52010841 นางสาวสุวพิชญ์ พีรดิศภีมพศ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
876 52010932 นายมฆวาน ชอบเรียน วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
877 52011341 นายสุรศักด์ิ อิงชัยภูมิ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์
878 52010024 นางสาวกฤติกา ชินรัตน์ วิศวกรรมอัตโนมัติ
879 52010101 นายเขมชาติ กริชไพฑูรย์ วิศวกรรมอัตโนมัติ
880 52010221 นายชรัมภ์พล ฟุง้ขจร วิศวกรรมอัตโนมัติ



881 52010395 นายทนง มุมแดง วิศวกรรมอัตโนมัติ
882 52010407 นายทศพล ผลชอบ วิศวกรรมอัตโนมัติ
883 52010876 นายไพฑูรย์ ศรีอาจ วิศวกรรมอัตโนมัติ
884 52010977 นายรวิชา ต้ังสันติพร วิศวกรรมอัตโนมัติ
885 52011191 นายศิริชัย แสงจันทร์ วิศวกรรมอัตโนมัติ
886 52011252 นายสรายุทธ นาคขุนทด วิศวกรรมอัตโนมัติ
887 52011339 นายสุรศักด์ิ ธาดาลิมะวัฒน์ วิศวกรรมอัตโนมัติ
888 52011352 นายเสกสรรค์ ลาน้อย วิศวกรรมอัตโนมัติ
889 52010218 นางสาวชยาภา บุญมา วิศวกรรมโทรคมนาคม
890 52010403 นายทวีศักด์ิ ศรีนาค วิศวกรรมโทรคมนาคม
891 52010498 นายธวัชชัย แสงหาทัย วิศวกรรมโทรคมนาคม
892 52011071 นางสาววริษา จรูญจิรเสถียร วิศวกรรมโทรคมนาคม
893 52011129 นายวิริทธิพ์ล บุรพงศ์กานนท์ วิศวกรรมโทรคมนาคม
894 52010281 นางสาวฐิตาภรณ์ จันทร์หอม วิศวกรรมไฟฟ้า
895 52011068 นางสาววริษฐา ดีจริง วิศวกรรมไฟฟ้า
896 52011075 นางสาววลัยลักษณ์ พนัสเพ็ญเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า
897 52011126 นางสาววิภาวัลย์ ใคร่กระโทก วิศวกรรมไฟฟ้า
898 52011160 นายวุฒิชัย ศิริเงินยวง วิศวกรรมไฟฟ้า
899 52011088 นายวัชระ โพธิบ์ุตรดี อิเล็กทรอนิกส์
900 52011107 นางสาววาเศรษฐี ทับโถม อิเล็กทรอนิกส์
901 52011145 นายวีรโชติ ชูโชติ วิศวกรรมเคร่ืองกล
902 52011331 นางสาวสุภานิกา ศรีไชยวงค์ วิศวกรรมการวัดคุม
903 52011346 นางสาวสุรางคนา พันธ์คงดี วิศวกรรมการวัดคุม
904 52010116 นายคมกฤษณ์ อนุฤทธิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
905 52011139 นายวิศรุต ตันติวัฒนารมย์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
906 52011238 นายสมธนัช วงศ์ษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
907 52010074 นายกิตติพงษ์ ผาบหนูดํา วิศวกรรมระบบควบคุม
908 52010449 นายธนพล ชวลิตศิลป์ วิศวกรรมระบบควบคุม
909 52010470 นายธนากร หมู่ทอง วิศวกรรมระบบควบคุม
910 52011336 นายสุรพงษ์ พงษ์ทัดศิริกุล วิศวกรรมระบบควบคุม
911 52010882 นางสาวภคินี แสนพินิจ วิศวกรรมเกษตร
912 52011063 นางสาววราวรรณ สิทธิสน วิศวกรรมเคมี
913 52011430 นายอัครพงศ์ กระแสร์ วิศวกรรมเคมี
914 52011312 นางสาวสุทธิยา ทองถาวร วิศวกรรมอาหาร



915 52011465 นางสาวอิสรี พงษ์ธีระพล วิศวกรรมอาหาร
916 52010200 นางสาวชญานิษฐ์ หวังวิริยะพันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ
917 52011311 นายสุทธิพศ เครือทนุ วิศวกรรมอุตสาหการ
918 52010010 นางสาวกมลวรรณ เป้าทอง วิศวกรรมสารสนเทศ
919 51020021 นางสาวดุจเดือน กิจศิริพิพัฒน์ สถาป๎ตยกรรม
920 51020025 นายธงชาติ ชินสีห์ สถาป๎ตยกรรม
921 51020053 นางสาวพิชิตรา สวัสด์ิเอื้อ สถาป๎ตยกรรม
922 51020059 นายมนัส ศรีพิลา สถาป๎ตยกรรม
923 51020074 นางสาวโศจิรัตน์ ปะทักขินัง สถาป๎ตยกรรม
924 51020089 นายกนกพล อยู่เจริญ สถาป๎ตยกรรมภายใน
925 51020091 นางสาวกาญจนา จาดพันธุอ์ินทร์ สถาป๎ตยกรรมภายใน
926 51020103 นางสาวตวงรัตน์ พัฒนพงศ์ สถาป๎ตยกรรมภายใน
927 51020117 นางสาวภารดา หนูสลุง สถาป๎ตยกรรมภายใน
928 51020120 นางสาวเมธาวี กาญจนวาหะ สถาป๎ตยกรรมภายใน
929 51020130 นายวีรพล การีโรจน์ สถาป๎ตยกรรมภายใน
930 51020132 นางสาวศิรินันท์ กัลยา สถาป๎ตยกรรมภายใน
931 51020146 นางสาวกานต์รวี ต้ังกิตติมศักด์ิ ศิลปอุตสาหกรรม
932 51020150 นางสาวจันทกานต์ โพโต ศิลปอุตสาหกรรม
933 51020153 นางสาวจิรภา นนทะวงษ์ ศิลปอุตสาหกรรม
934 51020166 นางสาวณัฐนันท์ วงศกรวรศิษฐ์ ศิลปอุตสาหกรรม
935 51020170 นายนวพล อภินันทน์ ศิลปอุตสาหกรรม
936 51020182 นางสาวพัสตราภรณ์ ใคร้วานิช ศิลปอุตสาหกรรม
937 51020196 นางสาวศุภมาส ลีลาปิยวัฒน์ ศิลปอุตสาหกรรม
938 52020244 นายชวการ คงประเสริฐ นิเทศศิลป์
939 52020275 นายชัยพฤกษ์ ครุฑางคะ ภาพยนตร์และวิดีโอ
940 52020293 นายศรไกร ธนิกกุล ภาพยนตร์และวิดีโอ
941 52020298 นายอธิคม เกยุรานนท์ ภาพยนตร์และวิดีโอ
942 52020300 นางสาวอรพรรณ ชัยกิติ ภาพยนตร์และวิดีโอ
943 52020309 นางสาวณัฐวดี เทีย่งภักด์ิ การถ่ายภาพ
944 52020312 นางสาวธนบุตร ขุนพิทักษ์ การถ่ายภาพ
945 52020317 นางสาวปล้ืมกมล ควนสุวรรณ์ การถ่ายภาพ
946 52020318 นางสาวพรพิมล ครุฑชูชื่น การถ่ายภาพ
947 52020320 นางสาวพิชิตา คลังภูเขียว การถ่ายภาพ
948 52020357 นายชยพร เพชรกอง จิตรกรรม



949 52020375 นายธนกร ชูวงศ์ จิตรกรรม
950 52020404 นางสาวพรรณนิกาน์ เฉิดฉาย จิตรกรรม
951 52020410 นายภาคย์ ยิ้มประยัติ จิตรกรรม
952 52020416 นางสาวยศวดี พุม่ประจํา จิตรกรรม
953 52020429 นายวสวัตต์ิ ภูท่อง จิตรกรรม
954 52020452 นางสาวเสาวลักษณ์ จูห้อง จิตรกรรม
955 52020348 นางสาวจันชญา ศิริวัฒน์ ประติมากรรม
956 52020371 นายณัฐพงศ์ ตรรกนาถ ประติมากรรม
957 52020444 นางสาวสิริเพ็ญ พะโยม ประติมากรรม
958 52020453 นายอดิเรก แก่นโน ประติมากรรม
959 52020393 นางสาวณัฐปภัสร์ อุปคํา ภาพพิมพ์
960 52020418 นางสาวรวิภรณ์ พงษ์หิรัญ ภาพพิมพ์
961 52020457 นางสาวอรวรรณ ไชยแป้น ภาพพิมพ์
962 51020110 นางสาวน้ําทิพย์ ศรีมานพ สถาป๎ตยกรรมภายใน
963 52080013 นางสาวณัฐกาญจน์ รักษาก้านตง อุตสาหกรรมเกษตร
964 52080020 นายธนกฤต อินทะชัย อุตสาหกรรมเกษตร
965 52080022 นางสาวธนภรณ์ ทีฆะพันธุ์ อุตสาหกรรมเกษตร
966 52080025 นางสาวรมิกา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อุตสาหกรรมเกษตร
967 52080027 นางสาวธารารัตน์ ศรีสะอาด อุตสาหกรรมเกษตร
968 52080040 นางสาวพลอยพรรณ เทียมมงคลรัตน์ อุตสาหกรรมเกษตร
969 52080048 นางสาวรวี โอนอ่อน อุตสาหกรรมเกษตร
970 52080049 นางสาวรัชดาภรณ์ อุบลวรรณา อุตสาหกรรมเกษตร
971 52080055 นางสาววนิดา นวลผกา อุตสาหกรรมเกษตร
972 52080058 นายวสันต์ จันทร์มา อุตสาหกรรมเกษตร
973 52080062 นางสาวศศิธร คํ่าคูณ อุตสาหกรรมเกษตร
974 52080064 นางสาวสรรัตน์ ทองแดง อุตสาหกรรมเกษตร
975 52080079 นางสาวกรรณิการ์ ใหมสกุล เทคโนโลยีการหมัก
976 52080084 นางสาวเจนจิรา ปะนะมัง เทคโนโลยีการหมัก
977 52080087 นางสาวชไมพร ศรเพ็ชร เทคโนโลยีการหมัก
978 52080088 นายชยุตพงศ์ ทองบุญชู เทคโนโลยีการหมัก
979 52080095 นายธนานพ ในจิตร์ เทคโนโลยีการหมัก
980 52080101 นางสาวนรินทร พัดเย็นใจ เทคโนโลยีการหมัก
981 52080105 นายเบญจมินทร์ สุพานิช เทคโนโลยีการหมัก
982 52080107 นายประพัฒน์ พัวพันวัฒนะ เทคโนโลยีการหมัก



983 52080109 นางสาวปาริพัฒณ์ ทึมหลวง เทคโนโลยีการหมัก
984 52080115 นางสาวพรนิภา อุดมรุ่ง เทคโนโลยีการหมัก
985 52080117 นายพลวัต ใจชุ่ม เทคโนโลยีการหมัก
986 52080122 นางสาวยลรดี เปรมสมาน เทคโนโลยีการหมัก
987 52080125 นางสาวลัดดาวัลย์ ตรีนอก เทคโนโลยีการหมัก
988 52080134 นางสาวสุนารี ชัยสถา เทคโนโลยีการหมัก
989 52080137 นางสาวโสภิดา สุทินนา เทคโนโลยีการหมัก
990 52080140 นางสาวอภิญญา เฟือ่งฟู เทคโนโลยีการหมัก
991 52080141 นางสาวอรนลิน คนทน เทคโนโลยีการหมัก
992 52080143 นางสาวไอรยา สิทธิอําพรพรรณ เทคโนโลยีการหมัก
993 52080150 นางสาวจิตราภรณ์ หมัดสะและ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
994 52080152 นางสาวจิราภรณ์ ทวีวงศ์ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
995 52080155 นางสาวชนัญญา สุนทรา วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
996 52080159 นายฐิติพงศ์ ทิพย์แก้ว วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
997 52080160 นายณัฐพล กล่อมลอย วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
998 52080162 นางสาวดวงใจ ท่านัทธี วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
999 52080167 นางสาวธนาภรณ์ โสภาพล วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1000 52080168 นางสาวธนาภรณ์ อ้อยอิสรานุกุล วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1001 52080174 นางสาวธินีนุช ศิรพจนกุล วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1002 52080176 นางสาวนริศรา แซ่เซียว วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1003 52080178 นางสาวนันท์ธีรา เฉลียวผุดผ่อง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1004 52080182 นางสาวเบญจภรณ์ สว่างดี วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1005 52080184 นางสาวปภาวดี ทองคํา วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1006 52080185 นางสาวประพรรัตน์ ยิ่งใหญ่ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1007 52080188 นางสาวปวีณา และซัน วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1008 52080194 นางสาวพัณณิตา จําเนียรไวย วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1009 52080197 นางสาวภัทร์ธีรา ภูษิตวิทย์ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1010 52080202 นางสาวรจนา จินดาศรี วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1011 52080203 นางสาวรัตนาพร ประเสริฐสุขศิลป์ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1012 52080204 นางสาวรุจรวี คํามาก วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1013 52080211 นางสาวศิริพร คําคูณเมือง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1014 52080212 นางสาวศุภลักษณ์ ภูล้นแก้ว วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1015 52080216 นางสาวสุดารัตน์ สอนกอง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1016 52080218 นางสาวสุนิสา สีระหัง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร



1017 52080219 นางสาวสุภานันท์ มาน้ําเทีย่ง วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1018 52080221 นางสาวสุภาวรรณ โยกมา วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1019 52080228 นางสาวเอมิกา คุ้มรักษา วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
1020 52080201 นายเมธี ศรีศุภรัตนศิริ วิศวกรรมแปรรูปอาหาร


