
นักศึกษาทีม่ีหมายเหต ุดงัตอ่ไปน้ี พบพ่ีเปิล้ โตะ๊ 13 ภายในวันที ่27 มกราคม 2558

1 ไมม่รีายชื่อ โดย GPAX และรายวิชาเงื่อนไขผ่านแล้ว

2 มรีายชื่อ แตไ่มอ่อกปฏิบัตงิานภาค 3/2557 (หากไมแ่จ้ง จะไมส่ามารถลงทะเบียนเรียนรายวิชาปกตไิด)้

3 มขีอ้สงสัยตา่ง ๆ

ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

1 B5450602 นางสาวพันธมาศ อ่วมใจอ่อน เทคโนโลยีการผลิตพืช

2 B5451586 นางสาวรุ่งอรุณ โครกกรวด เทคโนโลยีการผลิตพืช

3 B5451623 นางสาวศรารัตน์ เมาขุนทด เทคโนโลยีการผลิตพืช

4 B5452057 นายสุรศักด์ิ จันทร์ศิริ เทคโนโลยีการผลิตพืช

5 B5452149 นายประสงค์ มาตย์นอก เทคโนโลยีการผลิตพืช

6 B5452927 นางสาวทัศนีย์ เจริญศรี เทคโนโลยีการผลิตพืช

7 B5456765 นางสาวนิรชา สาโหมด เทคโนโลยีการผลิตพืช

8 B5456802 นางสาวบงกช ทวีศิลป์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

9 B5456833 นายณัฐพล แพทย์เกาะ เทคโนโลยีการผลิตพืช

10 B5458714 นายเฉลิมพร ขอนโพธิ์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

11 B5458776 นางสาวทานตะวัน สมานเกียรติ เทคโนโลยีการผลิตพืช

12 B5458806 นางสาวกิตติพร เจิมจะบก เทคโนโลยีการผลิตพืช

13 B5458851 นางสาวฐิติมา พรมลัง เทคโนโลยีการผลิตพืช

14 B5458868 นางสาวจิระประภา บุญใส เทคโนโลยีการผลิตพืช

15 B5458875 นางสาวสุวารี สุริยนต์ เทคโนโลยีการผลิตพืช

16 B5459353 นางสาวภัณฑิกา จวบสุข เทคโนโลยีการผลิตพืช

16 B5357765 นายจิรวัฒน์ พิมพ์จันทร์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์

1 B5475063 นางสาวณัฐชา ภูน่ภาอ าพร นิเทศศาสตร์

2 B5375332 นายธนพัฒน์ โพธิใ์บ นิเทศศาสตร์

3 B5376766 นางสาวอารีรัตน์ ค ากะสัง นิเทศศาสตร์

4 B5470129 นายกชกร สมขุนทด นิเทศศาสตร์

ในวันที ่6 กุมภาพันธ์ 2558 มตีารางขา้งล่าง

รายชื่อนักศึกษาทีม่สีิทธิ์ลงทะเบียนสหกิจศึกษา 3/2557

ส านักเทคโนโลยีการเกษตร

ส านักเทคโนโลยีสังคม



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

5 B5474998 นายธนวิทย์ จี้เพชร นิเทศศาสตร์

6 B5475223 นางสาวอัสราภัทร ปลอดโคกสูง นิเทศศาสตร์

7 B5475858 นางสาวรุจิรักข์ ผดุงพัฒนศาสน์ นิเทศศาสตร์

8 B5475056 นางสาวสุนิษา วงษ์ทน นิเทศศาสตร์

9 B5475377 นางสาวรัชนีกร บุญเลิศ นิเทศศาสตร์

10 B5470143 นางสาวอาทินันท์ แก้วไทย นิเทศศาสตร์

11 B5476909 นางสาววรรณพร หนูยก นิเทศศาสตร์

12 B5475735 นางสาวพิมลมาศ วงศ์อัศวนฤมล นิเทศศาสตร์

13 B5374076 นางสาวมนันยา โฮมชัยยา สารสนเทศศึกษา

14 B5475513 นางสาวเนตรชนก สุวรรณน้อย สารสนเทศศึกษา

15 B5470723 นางสาวกนกวรรณ ปัตถา สารสนเทศศึกษา

16 B5474967 นางสาวสุรีรัตน์ หาญเสมอ ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

17 B5472437 นายณัฐพล วิชชุตเวส ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

18 B5476077 นางสาวดุษฎี ศรีฤทธิ์ ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

19 B5470785 นางสาวอรอนงค์ อบมา ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

20 B5476657 นางสาวศรันยา เกษียรพรมราช ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

21 B5470099 นางสาวสุกัญญา นิลพุดซา ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ

22 B5470808 นายกฤษณะ ฐานวิเศษ ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

23 B5471492 นายฐิติพงษ์พันธ์ นาดี ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

24 B5472932 นายนัฐพล ชมสมบัติ ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

25 B5472949 นายณัชพล เหมะธุลิน ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

26 B5472963 นางสาวฐาปนี เทีย่งสันเทียะ ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

27 B5475049 นางสาวนิลนุช อ่อนทับ ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

28 B5475094 นายธนวัฒน์ จันทรส ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

29 B5475551 นางสาวอรัญญา มะเริงสิทธิ์ ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

30 B5475759 นางสาวรักติมัต ศิริพละ ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

31 B5475865 นางสาวจงกลจิตร กองแก้ว ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

32 B5475902 นายทัศน์พล วรงค์ ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

33 B5476688 นายวิทยา ครองกิจศิริ ซอฟ์แวร์วิสาหกิจ

34 B5476398 นางสาววรรณรักษ์ ฉวีวรรณ การจัดการการตลาด

35 B5473953 นางสาวหยาดพิรุณ โตแปลก การจัดการโลจีสติกส์



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

36 B5474141 นางสาวเสาวลักษณ์ ตันติวุฒิกุล การจัดการโลจีสติกส์

37 B5476237 นายปิยวุฒิ เทียนเทศ การจัดการโลจีสติกส์

38 B5476305 นายเอกชัย สิงห์ค า การจัดการโลจีสติกส์

39 B5473137 นางสาวนิศารัตน์ สีหะวงษ์ การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ

40 B5474318 นายสมหมาย บินหวัง การจัดการธุรกิจใหม่และภาวการณ์ประกอบการ

1 B5381203 นายทนงศักด์ิ วงศ์หอม วิทยาศาสตร์การกีฬา

2 B5482559 นางสาวอารีรัตน์ เกษมพงษ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา

3 B5381968 นายธีระพงษ์ กัลโยธิน วิทยาศาสตร์การกีฬา

4 B5482238 นางสาวศิริรัตน์ ป้อมทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา

5 B5480098 นางสาวศิรดา พิมพ์ทอง วิทยาศาสตร์การกีฬา

6 B5482610 นางสาวสุเมธินี จุลแก้ว วิทยาศาสตร์การกีฬา

1 B5367023 นางสาวช้องลักษณ์มน พวงไธสง อนามัยส่ิงแวดล้อม

2 B5368204 นางสาวโรฮานี มะแซ อนามัยส่ิงแวดล้อม

1 B5127993 นางสาวอนุสรา เพ็งพลา วิศวกรรมขนส่ง

2 B5143603 นายอรรถพล รักญาติ วิศวกรรมขนส่ง

3 B5243822 นางสาวกัตติกา ปาสาจัง วิศวกรรมขนส่ง

4 B5223527 นางสาวกรรณิการ์ อิสสระกุล วิศวกรรมขนส่ง

5 B5318636 นางสาวลักศิพัฒน์ สหัสสัตบุรุษ วิศวกรรมขนส่ง

6 B5543465 นางสาวอรอุษา คล่องดี วิศวกรรมขนส่ง

7 B5407743 นางสาวกุลนันทน์ ซ่ือตรง วิศวกรรมขนส่ง

8 B5445042 นางสาววิภาวี สุขสวัสด์ิ วิศวกรรมขนส่ง

9 B5307449 นายนพพล เจริญพรหมพงศ์ วิศวกรรมขนส่ง

10 B5445561 นายจตุรงค์ คงรอด วิศวกรรมขนส่ง

11 B5408528 นายอ าพล พูลทอง วิศวกรรมขนส่ง

12 B5423958 นายสุรศักด์ิ น้ ากล่ัน วิศวกรรมขนส่ง

13 B5445837 นางสาวรัฐติยาภรณ์ นิยมสัตย์ วิศวกรรมขนส่ง

14 B5424221 นายเนติพัฒน์ อนุเพชร วิศวกรรมขนส่ง

15 B5405633 นายธานี สุขส าประเสริฐ วิศวกรรมขนส่ง

ส านักวิทยาศาสตร์

ส านักแพทยศาสตร์

ส านักวิศวกรรมศาสตร์



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

16 B5427888 นายอรรถพงศ์ แป๊ะสันเทียะ วิศวกรรมขนส่ง

17 B5406548 นางสาวรติรส ยะรินทร์ วิศวกรรมขนส่ง

18 B5414840 นางสาวอมรรัตน์ วันทัศน์ วิศวกรรมขนส่ง

19 B5445981 นางสาวจิดาภา เกี่ยวจันทึก วิศวกรรมขนส่ง

20 B5445028 นายรัตนชัย ศาสตร์ศิลป์ วิศวกรรมขนส่ง

21 B5427239 นายณัฐพล พวงโคกกรวด วิศวกรรมขนส่ง

22 B5445592 นางสาวสุภิรักษ์ วิลัยพัฒน์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

23 B5400621 นายปรีดี เจ็นประโคน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

24 B5445844 นายกฤษฎา เพราะส าเนียง วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

25 B5410958 นางสาวสุพัตรา วงศ์ศา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

26 B5420407 นายธงชัย ทองแท้ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

27 B5445714 นายจิรมนัณค์ พรหมบุตร วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

28 B5408337 นางสาวลดาวัลย์ ผังฉิมพลี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

29 B5429677 นายวรภพ ศุภจิตเมตตา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

30 B5407033 นางสาวทวีทรัพย์ แสงพันตา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

31 B5416202 นางสาวปณาลี ทองศรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

32 B5405602 นางสาวปภัสรา วรนุชกุล วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

33 B5401734 นายธนารัตน์ สุวรรณนันท์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

34 B5402861 นายวรนาถ มีมาก วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

35 B5422104 นายสุดท้าย อ่อนน่วม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

36 B5226535 นายวิลาศ เขียวจันทร์แสง วิศวกรรมเคร่ืองกล

37 B5427628 นายวรวิทย์ มหาพันธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

38 B5304004 นางสาวอลิษา นันทะจันทร์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

39 B5302703 นางสาวลูกน้ า ดอกไม้ วิศวกรรมเคร่ืองกล

40 B5325832 นายพสิษฐ ศรีสงคราม วิศวกรรมเคร่ืองกล

41 B5404810 นายชิรวิทย์ พูลสวัสด์ิ วิศวกรรมเคร่ืองกล

42 B5314430 นางสาวธิดารัตน์ เต่าสา วิศวกรรมเคร่ืองกล

43 B5445691 นายอรรถสิทธิ ์สุรเดชาปัญญากุล วิศวกรรมเคร่ืองกล

44 B5426720 นายณฐกร คชารัตน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

45 B5444618 นายอภินันท์ สุดาธรรม วิศวกรรมเคร่ืองกล

46 B5430765 นางสาวสมจิต ไกยสวน วิศวกรรมเคร่ืองกล



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

47 B5414284 นายปัญญา บุญกล้า วิศวกรรมเคร่ืองกล

48 B5414307 นายจักรพงษ์ สีบุญล า วิศวกรรมเคร่ืองกล

49 B5427147 นายคณิศร ท าเสมอดี วิศวกรรมเคร่ืองกล

50 B5400850 นางสาววริศรา สุรดะนัย วิศวกรรมเคร่ืองกล

51 B5430697 นายภูชิต ค าน้อย วิศวกรรมเคร่ืองกล

52 B5425822 นายสุวินัย เกษมสุข วิศวกรรมเคร่ืองกล

53 B5427598 นายนิรันดร์ มั่นหมาย วิศวกรรมเคร่ืองกล

54 B5416868 นายศุภณัฐ ตุ้ยขม วิศวกรรมเคร่ืองกล

55 B5411641 นายอดิศักด์ิ สาเกตุ วิศวกรรมเคร่ืองกล

56 B5445158 นางสาวคนธรส ถินสูงเนิน วิศวกรรมเคร่ืองกล

57 B5428441 นายกันตพงศ์ ปวีณาภรณ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

58 B5413737 นายเกียรติศักด์ิ โพธิธ์านี วิศวกรรมเคร่ืองกล

59 B5413409 นายวสุ พิริยะกุลวัฒน์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

60 B5406951 นายเนติธร บางสมบูรณ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

61 B5407507 นายอธิวัฒน์ นามวงศ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

62 B5308545 นางสาวชนชล มงคลเคหา วิศวกรรมเคร่ืองกล

63 B5430772 นายประวัติ โพธิพ์ันธ์ วิศวกรรมเคร่ืองกล

64 B5417957 นายพิเชฐ ทินกระโทก วิศวกรรมเคร่ืองกล

65 B5417810 นายสิทธิชัย แก้วก ามา วิศวกรรมเคร่ืองกล

66 B5242504 นายสิพงษ์ พงษ์ศิริยะกลุ วิศวกรรมยานยนต์

67 B5327393 นายธนชนน งามนิธิธนสุนทร วิศวกรรมยานยนต์

68 B5017485 นายสมภพ ชฎาแกว้ วิศวกรรมยานยนต์

69 B5313846 นายวรวิทย ์ชัยภา วิศวกรรมยานยนต์

70 B5324835 นายจตุพร ดีล้อม วิศวกรรมยานยนต์

71 B5243051 นางสาวณัฐพชัญ์ ประเสริฐภรณ์ วิศวกรรมยานยนต์

72 B5141234 นายธงรบ ขาวสอาด วิศวกรรมยานยนต์

73 B5403080 นางสาวจนัทร์ศิริ แจง้จติร วิศวกรรมยานยนต์

74 B5310050 นายจรีะศักด์ิ สิริโชติรุ่งโรจน์ วิศวกรรมยานยนต์

75 B5427482 นายอศิรพงษ์ จนัทร์แสง วิศวกรรมยานยนต์

76 B5421169 นายปริญญา มาศงามเมือง วิศวกรรมยานยนต์

77 B5325009 นายปรีดาศักด์ิ สิงห์ค า วิศวกรรมยานยนต์



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

78 B5323586 นายกฤตภาส ใจเอื้อ วิศวกรรมยานยนต์

79 B5444045 นายวรวิทย์ ไชยเพชร วิศวกรรมอากาศยาน

80 B5406227 นางสาวจุลลดา แซ่เต๋ียว วิศวกรรมอากาศยาน

81 B5326785 นายนรากร ภาสอน วิศวกรรมอากาศยาน

82 B5400058 นางสาวขนิษฐา ธนเชียรสกุล วิศวกรรมอากาศยาน

83 B5323524 นายธีระวัฒน์ อุ่นทวง วิศวกรรมอากาศยาน

84 B5446742 นายสิทธิพงศ์ พรมภักด์ิ วิศวกรรมเซรามิก

85 B5311941 นางสาวฉัตรแก้ว ยาดี วิศวกรรมเซรามิก

86 B5410569 นางสาวเพ็ญประภา ไชยภา วิศวกรรมเซรามิก

87 B5424290 นายธนดล จิ๋วใจธรรม วิศวกรรมเซรามิก

88 B5401208 นายทรงพล ปาติตัง วิศวกรรมเซรามิก

89 B5412570 นายเฉลิมศักด์ิ อรุณโรจน์ปัญญา วิศวกรรมโทรคมนาคม

90 B5426683 นายพัดยศ จันทร์เจริญแดง วิศวกรรมโทรคมนาคม

91 B5304745 นางสาวทรายขวัญ แรงเขตรการณ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม

92 B5428670 นายสุวัฒน์ สวนทรง วิศวกรรมโทรคมนาคม

93 B5409822 นายวีรวัฒน์ อุทธโยธา วิศวกรรมโทรคมนาคม

94 B5412297 นางสาวขนิษฐา สุวรรณ วิศวกรรมโทรคมนาคม

95 B5418572 นายกิตติคมน์ ริรักชาติ วิศวกรรมโทรคมนาคม

96 B5403783 นางสาวอัจฉิมา ใจกล้า วิศวกรรมโทรคมนาคม

97 B5422319 นายนันทวัฒน์ ใจเย็น วิศวกรรมโทรคมนาคม

98 B5418688 นายเอกภพ สุขยิ่ง วิศวกรรมโทรคมนาคม

99 B5341474 นายขวัญมงคล พุฒป่า วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

100 B5401161 นายธันวา มานะอริยกุล วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

101 B5412341 นางสาวณัฐกานต์ ศรสูงเนิน วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์

102 B5305186 นายภูผา เทิดศักด์ิรุ่งนภา วิศวกรรมพอลิเมอร์

103 B5400997 นายอภิสิทธิ ์บุญเรืองเศษ วิศวกรรมไฟฟ้า

104 B5401000 นายณัฐพล ทวยเศษ วิศวกรรมไฟฟ้า

105 B5423828 นายศราวุธ ผาสุข วิศวกรรมไฟฟ้า

106 B5427123 นางสาวภัททดา พาที วิศวกรรมไฟฟ้า

107 B5414529 นายทรงพล ค าภัยวงศ์พิทักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า

108 B5403035 นายอภิสิทธิ ์มนต์ช่วย วิศวกรรมไฟฟ้า



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

109 B5405992 นายธนภัทร คงทองเจริญ วิศวกรรมไฟฟ้า

110 B5405046 นายสมถะ นราจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า

111 B5411436 นายสุรวัฒน์ ลิขิตมณีชัย วิศวกรรมไฟฟ้า

112 B5318858 นายอภิวัฒน์ โอสถพรมมา วิศวกรรมไฟฟ้า

113 B5424740 นายสรศักย์ ทรงสุข วิศวกรรมไฟฟ้า

114 B5324736 นายปฐมพล ต้ังจันทรประภาพ วิศวกรรมโยธา

115 B5416141 นายศุภกร ชุมสีวัน วิศวกรรมโยธา

116 B5410972 นายสิษฐ์ชกรณ์ ซ้ึงสัมปทาน วิศวกรรมโยธา

117 B5406449 นายชนัดพล วิบูลย์อรรถ วิศวกรรมโยธา

118 B5430642 นายปณิธิก์ หาดรักษกุล วิศวกรรมโยธา

119 B5413775 นางสาวศิรินาถ กวนพฤกษ์ วิศวกรรมโยธา

120 B5419418 นายวิทวัส พะเนาไธสง วิศวกรรมโยธา

121 B5400157 นายธีรวัฒน์ ศุภวัชโรบล วิศวกรรมโยธา

122 B5423644 นายธีระพงษ์ ดงจันทร์ วิศวกรรมโยธา

123 B5310029 นายอภิชัย ฝอยทอง วิศวกรรมโยธา

124 B5213412 นายจิรศักด์ิ กระดานลาด วิศวกรรมโลหการ

125 B5314102 นางสาวศจี ศรีไกร วิศวกรรมโลหการ

126 B5423866 นางสาวพิลามาศ ภูชัย วิศวกรรมโลหการ

127 B5419784 นายสุธา ไมหมาด วิศวกรรมโลหการ

128 B5405428 นางสาวดรุณี เนียดพลกรัง วิศวกรรมโลหการ

129 B5341108 นางสาวกัญญารัตน์ บ ารุงเพชร วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

130 B5328550 นายกฤษฎากร ข าเดช วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

131 B5411870 นายธงชัย มูลศรีสุข วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

132 B5184088 นายจักรพันธ์ โภคนิภา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

133 B5327935 นางสาวฐิติมา ป้อมทะเล วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

134 B5422616 นางสาวอภิญญา พัฒนสิงห์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

135 B5426942 นายพีระพงศ์ วิชชุวัชรากร วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

136 B5406036 นางสาวขวัญสุดา ทองพรหม วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

137 B5444809 นางสาวนริศรา สีสละ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

138 B5425464 นายศุภณัฐ หันประดิษฐ์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

139 B5242238 นายเจตนา หล้าสร้อย วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม



ที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สาขาวิชา

140 B5445035 นางสาวปนัดดา อริยะดิษฐ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

141 B5423323 นายสุรศักด์ิ เกษมสุข วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

142 B5421947 นางสาวกมลรัศมิ์ กติกา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

143 B5416363 นายธนากร ติค ารัมย์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

144 B5402700 นางสาวชนิดา เหง้าพา วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

145 B5419913 นางสาวอรัญญา จันดาวงค์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

146 B5404674 นางสาวอคิราภ์ ฤทธิรัตน์ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

147 B5408276 นายอลงกรณ์ โพธิอ์่อง วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

148 B5420070 นางสาวสุกัญญา กุลจ าเริญ วิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

149 B5225569 นายอนุชา แสงกล้า วิศวกรรมอุตสาหการ

150 B5313495 นายเฉลิมพล ค าก่อ วิศวกรรมอุตสาหการ

151 B5328543 นายเอกลักษณ์ อธิบดี วิศวกรรมอุตสาหการ

152 B5321438 นายณัฐนนท์ ศรีทับทิม วิศวกรรมอุตสาหการ

153 B5220410 นายพงษ์ปวีณ์ เพชรสุข วิศวกรรมอุตสาหการ

154 B5315253 นางสาวณัฏฐวี ลิมปะพันธุ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

155 B5324415 นายวิสุทธิ ์เกื้อกิตติวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ

156 B5329656 นายณัฐพงษ์ เครือไกรวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ

157 B5308712 นายพงศกร สมศรีนวล เทคโนโลยีธรณี

158 B5326839 นายนันท์เศวต จนัทร์แจง้ เทคโนโลยีธรณี

159 B5400133 นางสาววันมาดา สุขธรณ์ เทคโนโลยีธรณี

160 B5404100 นางสาวกญัญาลักษณ์ พรชัย เทคโนโลยีธรณี

161 B5406180 นางสาวชลิตา ศรีรัตน์ภิญโญ เทคโนโลยีธรณี

162 B5406210 นายนภพล วิจารัตน์ เทคโนโลยีธรณี

163 B5407361 นายพรรษวุฒิ เลิศอสิราลักษณ์ เทคโนโลยีธรณี

164 B5413331 นายชนาธิป ชูด า เทคโนโลยีธรณี

165 B5414338 นางสาวดารินทร์ เอลลิส เทคโนโลยีธรณี

166 B5415717 นางสาวโชติกา แผ่นเทอดไทย เทคโนโลยีธรณี

167 B5423736 นายคณิน วันชัย เทคโนโลยีธรณี

168 B5426553 นายยทุธพชิัย ช้างเขยีว เทคโนโลยีธรณี

169 B5426911 นายศรันย ์ต้ังพฒันากลู เทคโนโลยีธรณี

170 B5430383 นายธนนนท์ สุวรรณพร เทคโนโลยีธรณี
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171 B5430703 นายทวีรัตน์ แจม่สุวรรณ เทคโนโลยีธรณี

172 B5414017 นางสาวชุติมา ลาค า วิศวกรรมธรณี

173 B5424788 นายคณพศ บุญยอด วิศวกรรมธรณี

174 B5340729 นายพิชาญ ค าแก้ว วิศวกรรมการผลิต

175 B5328789 นางสาวจุฑามาศ ปิน่กุล วิศวกรรมการผลิต

176 B5325160 นางสาวณัฐกานต์ บุญโญปกรณ์ วิศวกรรมการผลิต

177 B5224623 นางสาวชมพูนุท สุตลาวดี วิศวกรรมการผลิต

178 B5411207 นางสาวเปรมวดี ศรีสวรรค์ วิศวกรรมการผลิต

179 B5459551 นางสาวศิริพร สมภาร วิศวกรรมการผลิต

180 B5300778 นายเกียรติศักด์ิ นบสันเทีย๊ะ วิศวกรรมการผลิต

181 B5421824 นางสาววัชโรบล บุญทาวงศ์ วิศวกรรมการผลิต

182 B5342815 นายธนกร ปิยะฉัตรมงคล วิศวกรรมการผลิต

183 B5321315 นางสาวปรมาภรณ์ เปรมนิธิวัฒน์ วิศวกรรมการผลิต

184 B5444137 นายสุภวัฒน์ แก้ววิจิตร วิศวกรรมการผลิต

185 B5142101 นายกิตติพัฒน์ วายุวรรธนะ วิศวกรรมการผลิต

186 B5400539 นางสาวจตุพร ปิยะบรรหาร วิศวกรรมการผลิต

187 B5406296 นางสาวจุฑาณี มีสอน วิศวกรรมการผลิต


