
ประกาศผลการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 1 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ  -  สกุล รหัสประจ าตัว สาขาวิชา คะแนน 

ผลการ
สอบ 

หมาย
เหตุ 

1 นำยธีรพงศ ์ แช่มข ำ B5305070 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ผ่ำน 
2 นำยพงษ์เดช ภิรมย์อยู่ D5330157 เทคโนโลยชีีวภำพ ผ่ำน 
3 นำงสำวนิศำรัตน์  ไขนอก M5630226 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื ผ่ำน 
4 นำงสำวทติยำ  คูแ่ก้ว M5530199 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื ผ่ำน 
5 นำยภุชพงษ์ พรำมจร M5630219 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื ผ่ำน 
6 นำงสำวสุทัตตำ  ทรงเดช M5330218 เทคโนโลยีอำหำร ผ่ำน 
7 นำงสำวจำรุวรรณ  พิมพ์เสน B5464845 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 40 ผ่ำน  
8 นำงสำวกนกพชิญ ์ สมศรี B5464005 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
9 นำยสรศักดิ ์ สีแสง B5463053 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
10 นำงสำวกมลรัตน์ แก้วพรม B5462872 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
11 นำงสำวชไมพร ทอพิมำย B5463886 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
12 นำงสำวสินำภรณ์ ดัดธุยำวตัร B5462858 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
13 นำงสำวไพจิตร  แสงแพง B5464012 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
14 นำงสำวสุกัญญำ  ทำทอง B5465569 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
15 นำงสำวอรณ ี รุ่งเร่ือง B5466023 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 45 ผ่ำน  
16 นำงสำวจฑุำมำศ  ถวิลสุข B5465033 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
17 นำงสำวจนัทร์จิรำ  พงษ์สุวรรณ B5464623 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
18 นำยวชัรพันธ์ แววโคกสูง B5466566 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั ขำดอบรม 
19 นำงสำวสุภำวด ี ผำภ ู B5464272 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
20 นำงสำวรัตติมำ ประดบัศรี B5461820 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
21 นำยอำนนท์ ไชยบัง  B5463602 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
22 นำงสำววีระภรณ ์ หำญยะ B5466467 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
23 นำงสำวปวีนำ  ศรีศักดิ์ B5461684 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
24 นำงสำวบุญน ำ  เผยกลำง B5465538 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 40 ผ่ำน  
25 นำงสำวโสภิต  พลรำช B5464210 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
26 นำงำสำวธิดำรัตน์ จ ำปำวงษ์ B5462698 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
27 นำงสำวชลนิภำ  สิงห์ลำ B5462476 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
28 นำงสำวขวัญชนก  พวงแก้ว B5463527 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 38 ผ่ำน  
29 นำงสำวสุชำดำ ประสพค ำ B5461554 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 45 ผ่ำน  

30 นำงสำวศวิตำ  เกสูงเนิน B5465392 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 38 ผ่ำน  
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31 นำงสำวพนิดำ  พุดซำ B5464876 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
32 นำยณัฐดนัย ใจคุ้มเก่ำ B5461226 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 37 ผ่ำน  
33 นำงสำวหฤทัย อำจกลำ้ B5464876 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
34 นำงสำวลัดดำพร  เสนกลำง B5463800 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
35 นำยปันวิทย ์ แสงขำวอำทิอร M5610150 ฟิสิกส ์ 40 ผ่ำน  
36 นำงสำวมลฤดี  เมฆนิต ิ B5457908 เทคโนโลยีอำหำร 40 ผ่ำน  
37 นำงสำวนภัสภร  ชมจันทึก B5466641 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 40 ผ่ำน  
38 นำยอดิศักดิ ์ ศรีสุข B5461813 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
39  นำงสำวลัดดำวลัย ์ สะเดำ  B5464562 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
40 นำงสำวอรณ ี ไผ่นอก  B5463293 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
41 นำงสำวชฎำภำ ลี้ชนำกิจเจริญ  B5463756 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 35 ผ่ำน  
42 นำงสำวรุ่งนภำ โอฐจนัทึก B5466214 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
43 นำงสำวไอยดำ  แช่มสุดชพี B5465910 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 40 ผ่ำน  
44 นำงสำวอรดี นำคะพงษ ์ B5460755 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
45 นำงสำวหัชยำ ศำลคุณ B5460724 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
46 นำงสำวพลับพลึง  มำนะเสน B5465231 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
47 นำงสำวอมรนิภำ  อ่อนแป้น B5462933 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
48 นำงสำวกัญทิมำ อักษรนำ B5460915 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 38 ผ่ำน  
49 นำยณัฐนันท์ ทีวะเวช B5465286 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
50 นำยณัฐวฒุ ิ พรมจิตต์ B5461165 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
51 นำยวิศรุต  ภูอุตตะ B5466795 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
52 นำงสำวจิรำภำ ธรรมชำติ B5463084 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
53 นำยกฤษดำ  เพ็งอำรีย์ B5461325 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 40 ผ่ำน  
54 นำงสำวณัฐภรณ ์ ศิริพรม B5460946 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
55 นำงสำวเยำวภำ  ดวงมำลำ B5460953 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 37 ผ่ำน  
56 นำงสำวชนัญญำ  อังสิทธำกูล B5461974 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
57 นำงสำวนปภำ จันทร์อ่อน B5464913 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
58 นำงสำวจนัจรีญำ กำญจนจนิดำ B5466856 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
59 นำยชวลิต  ภูมิเจริญ B5466498 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 40 ผ่ำน  
60 นำยณรงค ์ ชำวพงษ ์ B5461042 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
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61 นำงสำวสันศนยี ์ เกิดสุข B5461417 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
62 นำงสำวอรณ ี วีระนนท ์ B5462537 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
63 นำงสำวอรประพำ  ศรีสุระ B5465095 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 38 ผ่ำน  
64 นำงสำวพชัรินทร ์ ทองเจียว B5466108 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
65 นำงสำวจทุำมำศ  จันทรนิน B5462452 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 37 ผ่ำน  
66 นำงสำวจฑุำมำศ  ญำติสมบูรณ ์ B5464838 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 38 ผ่ำน  
67 นำยกัมปนำท  ไพรพฤกษ์ B5461028 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
68 นำงสำวเนำวด ี โคตวิทย ์ B5464746 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
69 นำงสำวเจนจิรำ  รักษ์แก้ว B5465408 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
70 นำงสำววรกมล  ค ำผิว B5463145 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
71 นำงสำวสุภำวิณี อวดผวิ B5465002 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 45 ผ่ำน  
72 นำงสำวปัทมำวรรณ   อุลิศนันท์ B5463169 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 44 ผ่ำน  
73 นำงสำวอริสรำ  บัวค ำ B5463138 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
74 นำงสำวมำลนีนท์ จนัทร์แจ้ง B5410897 วิศวกรรมเซรำมิก 38 ผ่ำน  
75 นำยเดชำ สุขอนุศำสตร ์ B5412945 วิศวกรรมเซรำมิก 37 ผ่ำน  
76 นำงสำวพชิญ์นรนิทร ์ ไชยดิษฐ ์ B5461066 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
77 นำงสำเบญญำพร กัลธำ B5465781 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
78 นำงสำวสำริยำ  บุญอุ้ม B5465040 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
79 นำงสำวรัตติกำล ทองธีระ B5466801 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 40 ผ่ำน  
80 นำงสำวธำรทิพย ์ พลบุตร B5462391 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
81 นำงสำวพิมพช์นก  เขือนอก B5466764 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 33 ไม่ผ่ำน  
82 นำงสำวขวัญสุดำ  พันธ์กิ่ง B5465354 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
83 นำงสำววรำภรณ์  ยำวศิร ิ B5464579 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
84 นำงสำวฉัตรวีรยำ นวัตสิริทิวำกร B5461271 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
85 นำงสำวอำรียำ  นำมนต์พิมพ ์ B5461515 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 39 ผ่ำน  
86 นำงสำวสุวิมล   คนงำม B5461844 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 40 ผ่ำน  
87 นำงสำวนฤมล  สุจจิตร์จูล B5466351 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
88 นำงสำวพชัร ี ปิตำแสง B5569779 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั ขำดอบรม 
89 นำงสำวอนสิำ  ผำอ ำนำจ B5465125 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 42 ผ่ำน  
90 นำยพชิิตชัย  กันทะวงศ ์ B5460731 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
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91 นำงสำวเบญจวรรณ  ใจรักษำ B5559374 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 40 ผ่ำน  
92 นำยธิวำรรณ์  งำมภูเขียว B5559381 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 31 ไม่ผ่ำน  
93 นำงสำวสุภำพร  ชัยปัญญำ B5464906 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 37 ผ่ำน  
94 นำยทิวำ  รักษ์ชัยถูมิ B5459575 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 41 ผ่ำน  
95 นำงสำวอรอนงค์ เบิกสีใส B5466917 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 38 ผ่ำน  
96 นำงสำวธีร์ยภัทร อำจวจิัย B5460779 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 38 ผ่ำน  
97 นำงสำวศิมำภรณ์ เพิ่มค ำ B5464241 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 37 ผ่ำน  
98 นำงสำวปวีณอร อังกำบ B5464265 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 42 ผ่ำน  
99 นำงสำวจนัทร์มำ  บุญแก้ว B5466948 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 41 ผ่ำน  
100 นำงสำวจฑุำมำศ  นิลสันเทียะ B5466146 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
101 นำงสำวประภัสสร บรรเทำทุกข์ B5465439 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
102 นำงสำววิภำวด ี  ดวงแสงเหล็ก B5462421 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 39 ผ่ำน  
103 นำงสำวภัทรำภรณ์  แสนคนงึ B5468849 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 42 ผ่ำน  
104 นำงสำวเหมือนฝัน  สีชัยปัญหำ B5466955 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 41 ผ่ำน  
105 นำงสำวจิรำวรรณ  ค ำควร B5463343 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
106 นำงสำวดวงหทัย บัวทอง B5461264 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 41 ผ่ำน  
107 นำงสำวพชัรินทร์ อินเคน B5461370 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
108 นำงสำวจิรำพร  แอบจันทึก B5463718 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
109 นำงสำวกนกวรรณ วงษ์ศิริ B5464517 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 38 ผ่ำน  
110  นำงสำวณัฏฐำ ไสกระจ่ำง B5462797 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 38 ผ่ำน  
111 นำงสำวทัศนีย ์ สุขค ำภำ B5461530 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
112 นำยสงกรำนต ์ วงษ์ธรรม B5463626 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 35 ผ่ำน  
113 นำยปริวรรต  พุทธมำตย ์ B5446728 วิศวกรรมเซรำมิก 43 ผ่ำน  
114 นำงสำวอรุณมนสั  เลพล B5543588 วิศวกรรมเซรำมิก 39 ผ่ำน  
115 นำงสำวพนิดำ  สำธร B5466160 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 37 ผ่ำน  
116 นำงสำววีรนุช ศุกระเศรณ ี M5642007 วิศวกรรมกำรผลิต 42 ผ่ำน  
117 นำงสำวกนกวรรณ  สุวรรณทรัพย์ B5401673 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 
118 นำยสมภพ  ชมพูวิเศษ B5404704 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 

119 นำงสำวขวัญฤทัย  ไทยธำน ี B5462865 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 37 ผ่ำน  
120 นำงสำวดวงกมล วันด ี B5461745 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 33 ไม่ผ่ำน  
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ล ำดับ
ที่ ชื่อ  -  สกุล 

รหัส
ประจ าตัว 

สาขาวิชา คะแนน 
ผลการ
สอบ 

หมาย
เหตุ 

121 นำงสำวขัตติยำภรณ์ เกตุพล B5464692 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 39 ผ่ำน  
122 นำยนำวี บทมำตย ์ B5461158 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 42 ผ่ำน  
123 นำยพรนท ี อดรพันธ์ B5461059 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
124 นำงสำววรำภรณ์  พรรคพล B5463824 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 38 ผ่ำน  
125 นำงสำวศิริวรรณ ต่ำงสี B5466887 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
126 นำงสำวยลดำ ทัศมี B5464722 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
127 นำงสำวธัญลักษณ ์ พวงภู่น้อย B5460649 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 37 ผ่ำน  
128 นำยพงศ์ธร แสงชูต ิ B5461356 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 38 ผ่ำน  
129 นำงสำววรนุช  ดวงประทุม B5461141 อนำมัยสิ่งแวดล้อม ขำดอบรม 
130 นำงสำวฐิติมำ  โลหิตธำดำ B5466894 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 44 ผ่ำน  
131 นำงสำวอำระดำ  งอกลำภ B5469823 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 37 ผ่ำน  

132 นำงสำววรำรัตน์  มะลัย B5462919 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
133 นำงสำววชิญำณี พุทธิพิริยำงกูร B5466818 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
134 นำงสำวถวิดำ  ศรีเมือง B5462926 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
135 นำงสำวฉัตรลดำ  เพียซ้ำย B5466047 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
136 นำงสำวอรุณรัตน ์ มำกม ี B5462841 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
137 นำงสำวจิตสุภำ  นำมวฒัน ์ B5461400 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 44 ผ่ำน  
138 นำงสำวอรพรรณ  สิงหำ B5463497 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 41 ผ่ำน  
139 นำงสำวภำนุมำศ  นำมวัฒน ์ B5463541 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
140 นำงสำวสุภัทรำ  อยู่เย็น B5464890 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
141 นำงสำวกรพินธุ ์ บริบูรณ ์ B5461103 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
142 นำงสำวรุ่งนภำ  คุ้มชนะ B5461387 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
143 นำงสำวสุทธิดำ  โพธิศรี B5462988 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 29 ไม่ผ่ำน  
144 นำงสำวปียนนัท์  ผินสู ่ B5464050 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
145 นำงสำวนกยูงทอง  พร้อมสุข B5464364 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 41 ผ่ำน  
146 นำงสำวพรพิมล  โพธิ์ผล B5460878 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 33 ไม่ผ่ำน  
147 นำงสำวภัทรำภรณ์  พวงศรี B5460670 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 32 ไม่ผ่ำน  
148 นำงสำวดำรณ ี กล่อมเกษม B5460786 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 36 ผ่ำน  
149 นำงสำวอภิญญำ  สืบเหล่ำงิ้ว B5461301 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 42 ผ่ำน  
150 นำงสำวนิศำนำรถ  สีหะวงษ ์ B5462131 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
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ล ำดับ
ที่ ชื่อ  -  สกลุ รหัสประจ าตัว สาขาวิชา คะแนน ผลการสอบ หมายเหตุ 

151 นำงสำวชดำรักษ์  ศรีใหม่ B5463206 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
152 นำงสำววชิุณ ี หัสรังค ์ B5466603 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 41 ผ่ำน  
153 นำงสำวดำวรุ่ง สหุนำลุ B5461660 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 39 ผ่ำน  
154 นำงสำวเกศกนก  แซ่อึง B5466474 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 38 ผ่ำน  
155 นำงสำวสุวรรณี  ครุฑวิเศษ B5465835 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
156 นำงสำวสุวรรณำ จันทร์พอง B5460854 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 39 ผ่ำน  
157 นำงสำวฐิติมำ  โพธิ์พระทอง B5463695 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 40 ผ่ำน  
158 นำงสำวสิริพร  วงมณ ี B5466344 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
159 นำงสำวจิตตรำ  ธัญญำรักษ์ B5462261 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 36 ผ่ำน  
160 นำงสำวเบญจวรรณ  วิระษร B5462292 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
161 นำงสำวสุพัตรำ  ไก่เพ็ชร B5462513 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 42 ผ่ำน  
162 นำยวนัอับอุลเลำะ  มำมะ B5557820 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 41 ผ่ำน  
163 นำยอรรถพล  โพธิ์สม B5341382 วิศวกรรมเซรำมิก 39 ผ่ำน  
164 นำยเจริญวงศ ์ ยั่งยืน B5112005 วิศวกรรมกำรผลิต 39 ผ่ำน  
165 นำยสุภวฒัน ์ แก้ววิจิตร B5444137 วิศวกรรมกำรผลิต 42 ผ่ำน  
166 นำงพฒันพงศ ์ วงษ์สำมำรถ B5460960 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 43 ผ่ำน  
167 นำงสำวภิรมณ์ยำ  ชนะจน B5455263 เทคโนโลยีอำหำร 46 ผ่ำน  
168 นำงสำวยุระนันท์ ทำทอง D5610426 เคมีวิทยำศำสตร์เคม ี 41 ผ่ำน  
169 นำยเดชำ  เพ็งเลำ B5463961 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 32 ไม่ผ่ำน  
170 นำงสำวดวงกมล  เดชดอน B5551385 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 33 ไม่ผ่ำน  
171 นำงสำวอุไรรัตน ์ จันทะคำม B5460717 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 35 ผ่ำน  
172 นำยภูวชิ  โชติกำรทองกุล B5460694 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 39 ผ่ำน  
173 นำงสำวกรรณิกำร ์ โมมขุนทด B5466238 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 41 ผ่ำน  
174 นำยปิญญ ์ ตองติดรัมย์ B5401010 วิศวกรรมโลหกำร 32 ไม่ผ่ำน  
175 นำงสำวนงนชุ  เจริงบุญ B5455690 เทคโนโลยีอำหำร 39 ผ่ำน  
176 Mr.SANTI   XAYYASITH D5510092 Biology 38 ผ่ำน  
177 นำงสำววรำภรณ์ วัชรปกรณ์กุล B5557356 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
178 นำงสำวมนัสวี ถิรรัฐเศรษฐ์ B5464111 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 45 ผ่ำน  
179 นำงสำวชฎำกรณ ์ มำกบุญ B5465071 อนำมัยสิ่งแวดล้อม 37 ผ่ำน  
180 นำงสำวณัฐติยำภรณ ์ พันธนำม M5610426 ชีวเคมี 42 ผ่ำน  



ประกาศผลการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 7 

ล ำดับ
ที ่ ชื่อ  -  สกุล รหัสประจ าตัว สาขาวิชา คะแนน ผลการสอบ 

หมาย
เหต ุ

181 นำงสำวอัมพวนั จันทะส ี D5610266 ชีววิทยำสิ่งแวดล้อม 42 ผ่ำน  

182 นำยชีวิต เทียมครบุร ี B5312467 วิศวกรรมเซรำมิก 40 ผ่ำน  

183 นำงสำวกนกวรรณ  เลำหลิดำนนท ์ D5410187 ชีวเคมี 42 ผ่ำน  

184 นำงสำวพชัร ี จันทร์ถำวร M5610419 ชีวเคมี 41 ผ่ำน  

185 นำงสำวอรทัย  ลีลำน้อย B5552139 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 39 ผ่ำน  

186 นำงสำวปวันรัตน ์ โอกำสดี M5630202 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 42 ผ่ำน  

187 นำงสำวสุพรรณิกำ  นพคุณ M5630141 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 37 ผ่ำน  

188 นำงสำวปนัดดำ ตนัวัฒนเสรี B5557240 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 33 ไม่ผ่ำน  

189 นำงสำววศนิ ี จีวรพรหม B5557332 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  

190 นำงสำวนุตประวีณ์  ตั้งรัตนประเสริฐ์ B5557400 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  

191 นำงสำววำร ี รังศีรี M5640331 วิศวกรรมพอลิเมอร์ ขำดอบรม 

192 นำงสำววลิำวลัย์ วรำรักษ์ศิริพร B5459285 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 

193 นำงสำวปิยนชุ  ศรีบุญมำ B5444519 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 

194 นำงสำวธัญญรัตน์ หวังกึ่งกลำง B5557691 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  

195 นำงสำวธนัญญำ  อรุณส่ง M5630127 เทคโนโลยีอำหำร 48 ผ่ำน ที่ 1 
196 นำงสำวศศิธร  แก้วเผือก ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์วิจัยมันส ำปะหลัง ขำดอบรม 

197 นำงสำวภำรดี  นบวิสุทธโิสภณ ผู้ช่วยวิจัย ศูนย์วิจัยมันส ำปะหลัง 44 ผ่ำน  

198 นำยอภิรักษ์  มังกรแก้ว M5641512 วิศวกรรมไฟฟ้ำ 38 ผ่ำน  

199 นำงสำวนงลักษณ์ งำมแพง B5445257 วิศวกรรมเกษตร 38 ผ่ำน  

200 นำงสำวธัญญำ  ท้ำวนำม B5446186 วิศวกรรมเกษตร 32 ไม่ผ่ำน  

201 นำงสำวอุมำพร ส่วยครบุร ี B5465484 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 38 ผ่ำน  

202 นำยพิพฒัน ์ จักษุด ำ B5446339 วิศวกรรมเกษตร ขำดอบรม 

203 นำยศรัณย์ ศุทธดำ B5445929 วิศวกรรมเกษตร 36 ผ่ำน  

204 นำยจุฬำมำจตร์  โล่แก้ว B5426966 เทคโนโลยธีรณี ขำดอบรม 

205 นำงสำวสุรีรัตน ์ จ ำรัสศร ี B5209675 วิศวกรรมกำรผลิต 36 ผ่ำน  

206 นำยสมปอง  ซึ่งกลำง B5541904 วิศวกรรมกำรผลิต 42 ผ่ำน  

207 นำงสำวพชิญ์สุรัตน์ ถังกระโทก B5551583 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 42 ผ่ำน  

208 นำงสำวฐิตพิรรณ  สุวรรณทำ B5550180 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 39 ผ่ำน  

209 นำยนิวัติ สำรปรัง B5327126 วิศวกรรมเซรำมิก 36 ผ่ำน  

210 นำงสำวอัจฉรำภรณ ์ มิตรตะขบ B5557370 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
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211 นำงสำวกวนิทิพย์ ปรปักษ์ขำม B5557608 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 33 ไม่ผ่ำน  
212 นำยพชิชำกร พำพันธ ์ B5557172 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 43 ผ่ำน  
213 นำยสมภพ  พลโฮม B5552054 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 44 ผา่น  
214 นำยรัชตะ  กองไผ่กลำง B5559459 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 41 ผ่ำน  
215 นำงสำวศศิธร หวลสวสัดิ ์ B5550302 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
216 นำงสำวสมฤทัย สำพล B5552290 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
217 นำงสำวฉัตรกมล ถ้ ำน้อย B5553556 เทคโนโลยีกำรผลิตสัตย์ 38 ผ่ำน  
218 นำงสำวศิริพร  ชัยสิทธิ ์ B5552825 เทคโนโลยีกำรผลิตสัตย์ 42 ผ่ำน  
219 นำงสำวอำภรณ ์ คิมเข้ม B5552849 เทคโนโลยีกำรผลิตสัตย ์ 39 ผ่ำน  
220 นำงสำวน้ ำทพิย์ ชลไชยะ B5557455 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 37 ผ่ำน  
221 นำงสำวอสมำภรณ์  แถบน้อย B5428977 วิศวกรรมเซรำมิก 36 ผ่ำน  
222 นำงสำวอัญชล ี ภู่ถนนนอก B5550395 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
223 นำงสำวสุธิดำ  รอกกระโทก B5550340 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 39 ผ่ำน  
224 นำงสำวสุกัญญำ  ชะเมรัมย์ B5550685 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 37 ผ่ำน  
225 นำงสำวรุ่งฤทัย  พิมโพ B5550753 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
226 นำงสำววิภำดำ  นันขนุทด B5550746 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 26 ไม่ผ่ำน  
227 นำงสำววิกำนดำ  วันทำเขียว B5444823 วิศวกรรมกำรผลิต 35 ผ่ำน  
228 นำงสำววำสนำ  ชำตบิัวใหญ่ B5408894 วิศวกรรมกำรผลิต 36 ผ่ำน  
229 นำงสำวกนกพร  พงษ์จีน B5426454 วิศวกรรมกำรผลิต 37 ผ่ำน  
230 นำยพสิิทธิ ์ มิ่งสอน B5326433 วิศวกรรมกำรผลิต 42 ผ่ำน  
231 นำยมนัส  แสงอรุณ B5325474 วิศวกรรมกำรผลิต 39 ผ่ำน  
232 นำยพงศกร  บุญสกุล B5326952 วิศวกรรมเซรำมิก 40 ผ่ำน  
233 นำยเทวำ  คะชำแก้ว B5530052 วิศวกรรมเคมี 39 ผ่ำน  
234 นำงสำววชิุดำ  ไกรจันทร ์ B5557257 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
235 นำงสำวเนตรพร  จ ำปำทอง B5559435 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 37 ผ่ำน  
236 นำยวชัรพงษ์ คชพันธ ์ B5128495 วิศวกรรมเคมี 36 ผ่ำน  
237 นำยปรพล ประชำพร B5328727 วิศวกรรมโลหกำร 35 ผ่ำน  
238 นำงสำวทพิวรรณ วงค์อดท ำ B5314362 วิศวกรรมโลหกำร 38 ผ่ำน  
239 นำงสำวสุวำณ ี ค ำษำวงค ์ B5551989 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
240 นำงสำวณำตยำ  ทองพรม B5557158 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
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241 นำงสำวสุภัทรำ  เฮียงหล้ำ B5557844 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 40 ผ่ำน  
242 นำงสำวสุรำงคนำงค์ ชูม ี B5559299 เทคโนโลยีอำหำร 38 ผ่ำน  
243 นำยประดิษฐ ์  นูเล D5440221 เทคโนโลยธีรณี 44 ผ่ำน  
244 นำงสำววรำภรณ์  มะเริงสิทธิ ์ B5428465 วิศวกรรมกำรผลิต 41 ผ่ำน  
245 นำงสำวจฑุำมำศ  นรด ี B5404407 วิศวกรรมกำรผลิต 37 ผ่ำน  
246 นำยจิระวฒัน์ โชคบัณฑิต B5557875 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
247 นำยอนุวัตร ์ ดวงพร B5550999 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 39 ผ่ำน  
248 นำงสำวธัญญลักษณ์ เจียรจอหอ B5550227 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
249 นำงสำวปิยำจนัทร ์ สีลำทอง B5559428 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื ขำดอบรม 
250 นำงสำวนุสรำ  กลำบกลำง B5550265 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 43 ผ่ำน  
251 นำงสำวกนกวรรณ  วงศ์เคี่ยม B5557509 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 33 ไม่ผ่ำน  
252 นำงสำวณชกร  ประทปีเสน B5557219 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
253 นำยธำรินทร ์ ศรีเพ็ชร B5557622 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
254 นำงสำวอัจจิมำ สำรมะโน B5410378 วิศวกรรมกำรผลิต 41 ผ่ำน  
255 นำงสำวจลูีรัตน์ นำดี B5557899 เทคโนโลยผีลิตพชื ขำดอบรม 
256 นำยณัฐพล  พิสิฐพิพัฒน์สิง ผู้ช่วยวิจัย วิศวกรรมเซรำมิก 40 ผ่ำน  
257 นำยภูริพัฒน ์ กันธำ ผู้ช่วยวิจัย วิศวกรรมเซรำมิก ขำดอบรม 
258 นำงสำวขนษิฐำ  จันทโสม D5610129 ฟิสิกส ์ 40 ผ่ำน  
259 นำงสำวกนกพร  ชัยสุรสนิทว ี B5557325 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
260 นำงสำวอัญชนำ  ก ำเนิดบญุ B5550159 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 37 ผ่ำน  
261 นำยสำวสุภำรัตน์  หมั่นกิจ B5557271 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
262 นำงสำวกำญจนช์ฎำ  ลันวงษำ B5550470 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 40 ผ่ำน  
263 นำงสำวพชัรำพร วิริขิตกุล B5552016 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 39 ผ่ำน  
264 นำงสำวทพิรัตน ์ ลินไธสง B5550845 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 42 ผ่ำน  
265 นำงสำววิยดำ  พิมพ์บูลย ์ B5550838 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 33 ไม่ผ่ำน  
266 นำงสำวปรียำนุช  พิมพ์ไกรดี B5555925 เทคโนโลยีอำหำร ขำดอบรม 
267 นำยบัดรี ซู B5432103 วิศวกรรมกำรผลิต 27 ไม่ผ่ำน  
268 นำยสรำวุธ  อำรยะบุรุษ B5405473 วิศวกรรมกำรผลิต 40 ผ่ำน  
269 นำงสำวถิรนนัท ์ แสงจันทร ์ B5414888 วิศวกรรมกำรผลิต 39 ผ่ำน  
270 นำงสำวพองำม บุรณนัฏ B5555611 เทคโนโลยีอำหำร 40 ผ่ำน  
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271 นำงสำวจำรุวรรณ แก้วเจือ B5414048 วิศวกรรมกำรผลิต 38 ผ่ำน  
272 นำงสำวดวงฤทัย  พระโบรำณ B5411979 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 40 ผ่ำน  
273 นำงสำวกชนิภำ  นำลัย B5452170 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 42 ผ่ำน  
274 นำงสำวดำรำวดี สำลี B5557790 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 41 ผ่ำน  
275 นำงสำวมนิตรำ  เสมำทอง B5551569 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
276 นำงสำวกุลนภำ  รุ่งทิรัญ B5557165 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 33 ไม่ผ่ำน  
277 นำงสำวธีรนันท์  สงครำม B5551064 เทคโนโลยีกำรผลิตพืช 41 ผ่ำน  
278 นำงสำวจิรนันท์  มหำดไทย B5557578 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 40 ผ่ำน  
279 นำงสำวชัญญพชัร์ ปำแดง B5357611 วิศวกรรมเซรำมิก 42 ผ่ำน  
280 นำยจำตุรงค ์ สิริกันต์ B5416677 วิศวกรรมกำรผลิต 35 ผ่ำน  
281 นำยอภิศักดิ์ อินทร์ชูพงษ ์ B5423972 วิศวกรรมกำรผลิต 36 ผ่ำน  
282 นำยธีรศักดิ ์ ตุมผะกำ B5428830 วิศวกรรมกำรผลิต 37 ผ่ำน  
283 นำยณัฐพล สิงห์ซอม B5402618 วิศวกรรมเซรำมิก 44 ผ่ำน  
284 นำงสำวณธพรรณ ตำลพลกรัง B5557851 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
285 นำงสำววิรนิลดำ  สุขสบำย B5416776 วิศวกรรมกำรผลิต 36 ผ่ำน  
286 นำยธนกร  ปิยะฉัตรมงคล B5342815 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 

287 นำยกีรนนัท์ ขอชูกลำง B5343188 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 

288 นำงสำวมณฑิน ี ดีเอม B5557684 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
289 นำงสำวสุจิตรำ เตียนพลกรัง B5557189 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
290 นำงสำวจิรำวรรณ ทนพลกรัง B5557516 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
291 นำยภัทรพงษ ์ ใจบุญลือ B5553327 เทคโนโลยีกำรผลิตสัตย์ 40 ผ่ำน  
292 นำยวชัรพงษ ์ สีหำวัตร B5410798 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 
293 นำงสำววชิุดำ  แสนโยธำ B5557202 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
294 นำงสำวชิดชนก  นำมกระโทก B5550449 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
295 นำงสำวศิริญญำ พันธ ุ B5559473 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 39 ผ่ำน  
296 นำงสำวมนิตรำ  พุ่มจัตุรัส B5557349 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
297 นำยวนัชัย  เทียนสีม่วง B5557837 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
298 นำยวลัลภ  มูลสูตร B5550067 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 37 ผ่ำน  
299 นำยสนธยำ สีสุมงั B5557233 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 37 ผ่ำน  
300 นำงสำวธีรำพร  แบบจตุรัส B5557639 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 35 ผ่ำน  
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301 นำยกิตติศักดิ ์ จันทรำวรำสรรค ์ B5557226 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
302 นำงสำวนิศำชล  โตสำรเดช B5557721 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 41 ผ่ำน  
303 นำงสำวสุภำพร  รักษำอิน B5552313 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 38 ผ่ำน  
304 นำงสำวยุวภำ   สำฆ้อง B5552306 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื ขำดอบรม 
305 นำงสำวอรุณวตรี ตำลำน B5455294 เทคโนโลยีอำหำร 42 ผ่ำน  
306 นำยณัฐดนัย  ไชยสุข B5458271 เทคโนโลยีอำหำร 41 ผ่ำน  
307 นำงสำวบุณยำนุช ธำรีประทีป B5457878 เทคโนโลยีอำหำร 39 ผ่ำน  
308 นำยวนิัย  ใยอยู่ B5457847 เทคโนโลยีอำหำร 41 ผ่ำน  
309 นำยเหมันต ์ เสนำยอด  B5455256 เทคโนโลยีอำหำร 41 ผ่ำน  
310 นำงสำววำริน  ประสิทธิ ์ B5455980 เทคโนโลยีอำหำร 44 ผ่ำน  
311 นำยวรำวุฒิ วรศำสตร ์ B5407736 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 
312 นำยอรรถวิทย์   ทองเฟื้อง B5144150 วิศวกรรมยำนยนต ์ ขำดอบรม 

313 นำยกิตติพฒัน์ วำยุวรรธนะ B5142101 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 

314 นำยวิศรุต   เชื้อขุนทด B5557004 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
315 นำงสำวจริญญำ ฤทธิรัมย ์ B5557806 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 32 ไม่ผ่ำน  
316 นำยสมชำย   สอนสุภำพ D5610273 ฟิสิกส ์ 42 ผ่ำน  
317 นำงสำวกำญจนำ สุโพธิ์นอก M5610266 ฟิสิกส ์ 39 ผ่ำน  
318 นำงสำวโรจน์นภำ   ธำรำมำศ M5610280 ฟิสิกส ์ 36 ผ่ำน  
319 นำงสำวปรีดำวรรณ   ขอช่วยกลำง ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีอำหำร 40 ผ่ำน  
320 นำงสำวพิณทิพย์ ภู่สอำด B5557424 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 33 ไม่ผ่ำน  
321 นำงสำววิริยำ   จ๋ำพิมำย B5551576 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 32 ไม่ผ่ำน  
322 นำยวฒุินนัท์ ไปนำน B5445462 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดสอบ 
323 นำยเฉลิมพล สอนค ำจนัทร ์ B5542178 วิศวกรรมเคร่ืองกล 33 ไม่ผ่ำน  
324 นำยสุรศักดิ ์  แสนสุข B5302758 วิศวกรรมเคร่ืองกล 38 ผ่ำน  
325 นำยทรงพล ปำติตัง B5401208 วิศวกรรมเซรำมิก 44 ผ่ำน  
326 นำยประวิทย ์  ปิ่นหอม B5310821 วิศวกรรมเคมี 41 ผ่ำน  
327 นำงสำวชุติมำ   ธงพุดซำ B5326495 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 37 ผ่ำน  
328 นำงสำวจฬุำรัตน์   อำญำเมือง B5557110 เทคโนโลยีอำหำร 40 ผ่ำน  
329 นำงสำวอภิญญำ    ประวิทต ิ B5556137 เทคโนโลยีอำหำร 36 ผ่ำน  
330 นำงสำวพชันีดำ สุวรรณทำ B5554003 เทคโนโลยีอำหำร 38 ผ่ำน  



ประกาศผลการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการและสารเคมี 
ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2557 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 

 12 

ล ำดับ
ที่ ชื่อ  -  สกุล รหัสประจ ำตัว สำขำวชิำ 

คะแนน ผลกำรสอบ หมำย
เหตุ 

331 นำงสำวเมธปยิำ กองเกำะ B5553815 เทคโนโลยีอำหำร 39 ผ่ำน  
332 นำงสำวเพ็ญนภำ   พรมเหมำ B5558865 เทคโนโลยีอำหำร 35 ผ่ำน  
333 นำยอำทร   ยอดจันทร ์ B5403899 วิศวกรรมเซรำมิก 33 ไม่ผ่ำน  
334 นำงสำวสุธิดำ   ค่ำยชัยภูม ิ B5555512 เทคโนโลยีอำหำร 39 ผ่ำน  
335 นำงสำวสมิตำ   โรจนธำรำ B5555130 เทคโนโลยีอำหำร 39 ผ่ำน  
336 นำงสำวมนัสว ี   พงศ์สุวรรณ B5556564 เทคโนโลยีอำหำร 37 ผ่ำน  
337 นำงสำวชไมพร   จันดำศักดิ ์ B5553785 เทคโนโลยีอำหำร 35 ผ่ำน  
338 นำยอณัติ พนัธิทักษ ์ B5129966 วิศวกรรมยำนยนต ์ ขำดอบรม 
339 นำงสำวศิริพร   สมภำร B5459551 วิศวกรรมกำรผลิต ขำดอบรม 
340 นำยวฒุิชัย   มโนสำร B5569818 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
341 นำงสำวธำรตวรรณ์    รื่นชัยภูม ิ B5569786 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 43 ผ่ำน  
342 นำงสำวขวัญใจ   อยู่รักษำ B5554560 เทคโนโลยีอำหำร 38 ผ่ำน  
343 นำงสำวอรอนงค ์  ร่วมจิตร B5550807 เทคโนโลยีกำรผลิตพชื 36 ผ่ำน  
344 นำงสำวอ ำพร หงส์เวียงจันทร ์ B5464784 อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภยั 41 ผ่ำน  
345 นำยอำทติย ์  กองแก้ว D5430215 เทคโนโลยชีีวภำพ 39 ผ่ำน  
346 THI THUC NHAN TRUONG M5630189 Biotechnology  ผ่ำน  
347 นำงสำวจฬุำลักษณ ์  โพธำรำม B5340224 วิศวกรรมเซรำมิก 35 ผ่ำน  
348 นำงสำวปะนัดดำ   ประนดัศร ี B5340576 วิศวกรรมเซรำมิก 36 ผ่ำน  
349 นำงสำวปรียนนัท์    อุตรุณ B5410910 วิศวกรรมเคร่ืองกล ขำดอบรม 
350 นำยเทพวรรณ    เชื้อเจ็ดตน B5426041 วิศวกรรมเคร่ืองกล ขำดอบรม 
351 Nguyen Thi Huong  Thuy  M5630172 Biotechnology 35 ผ่ำน  
352 Linh Thuy Tran M5610563 Biotechnology 35 ผ่ำน  
353 Tran Thi Thuy Hang D5630186 Animal Production 35 ผ่ำน  
354 นำยยศพล ใบเหลือง M5642045 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 44 ผ่ำน  
355 Thuan Thi Bich Dao M5630097 Biotechnology 35 ผ่ำน  
356 นำงสำวมสัติกำ พิมพส์ุตะ D5610051 เคมี 44 ผ่ำน  
357 นำยนนทวฒัน์ ชัยเกียรติยศ B5430208 วิศวกรรมอุตสำหกำร 39 ผ่ำน  
358 นำยอำชญำสิทธิ์ กำญจนจนิดำ B5414536 วิศวกรรมอุตสำหกำร ขำดอบรม 
359 นำยโกศล เลิศวทิยำนนท์ D5630288 เทคโนโลยีกำรเกษตร 44 ผ่ำน  
360 นำยอนุวฒัน์ วรรณโภคนิ B5428540 วิศวกรรมอุตสำหกำร 40 ผ่ำน  
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361 นำยอภิวัฒน์ สัตย์ซ้ ำ D5630097 เทคโนโลยชีีวภำพ 41 ผ่ำน  
362 นำงสำวประกำยดอย ดิษยบุตร D5630080 เทคโนโลยชีีวภำพ 44 ผ่ำน  
363 นำงสำวณัฐวรรณ เลิศภิญโญชัยถำวร D5730100 เทคโนโลยชีีวภำพ 44 ผ่ำน  
364 นำงสำวสิริมำ พิณเพียงจนัทร ์ ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยชีีวภำพ 43 ผ่ำน  
365 Mr.TSI NDEH NJI M5510245 Biology 35 ผ่ำน  
366 นำงสำวนิชำภัทร บุญญำนนัท์ D5730070 เทคโนโลยชีีวภำพ 37 ผ่ำน  
367 นำยสรวชิญ์ สนุทรมำตฤก D5540327 วิศวกรรมเซรำมิก 45 ผ่ำน  
368 นำงสำวชมภูนชุ วิริยะพนัธ์  ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยีอำหำร 43 ผ่ำน  
369 นำงสำวกัลยำณี กำจสันเทียะ D5610044 เคมี 43 ผ่ำน  
370 นำงสำวนิรมล ลักขษร ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยชีีวภำพ 43 ผ่ำน  
371 นำงสำวสุวรรณี แนวทองหลำง ผู้ช่วยวิจัย เทคโนโลยชีีวภำพ 36 ผ่ำน  
372 นำงสำวปรำณีต วงัไธสง D5730018 เทคโนโลยชีีวภำพ 42 ผ่ำน  
373 Ms.Dann Marie Del Mundo D5630202 School of Food Technology 35 ผ่ำน  
374 Mr.Roman Schindeler Post Grad.  Environmental Engineering 35 ผ่ำน  
375 นำยอ ำพล นิตยไ์ธสงค ์ M5642014 วิศวกรรมเซรำมิก 47 ผ่ำน  
376 นำงสำววำรี มะนุภำ M5330232 เทคโนโลยีอำหำร 47 ผ่ำน  
377 Ms. SASIMALI SOYSA D5610150 Biochemistry 35 ผ่ำน  

       
       
       

 
 
 
หมายเหตุ:  - ผู้ที่สอบไม่ผ่านให้มาติดต่อเพ่ือท าการสอบซ่อมในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00-15.30 น. 

- ผู้สอบแก้ตัว ต้องได้คะแนน 70 % ขึ้นไป (35 คะแนน) 
- ผู้ที่สอบผ่านสามารถตดิต่อขอรับบัตรความปลอดภัยได้ตัง้แตวั่นที่ 21-23 กรกฎาคม 2557 เท่านั้น  

ณ ฝ่ายสนับสนุน ฯ อาคารเครื่องมือ 1 เวลา 9.00-15.30 น. มิฉะนั้นต้องสอบใหม่และไม่มีการรับบัตร
แทนกัน 

- ผู้ที่ค้างรูปถ่าย ขอให้รีบน ามาส่งที่ฝ่ายสนับสนุน ฯ อาคารเครื่องมือ 1 โดยด่วน เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะได้จัดท า
บัตร Safety Card  


