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ประกาศผลการอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏบิัติการและสารเคมี

ประจ าภาคการศึกษาท่ี  1/2560

วันพฤหัสบดท่ีี 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2560

ล าดบั รหัสเข้ากิจกรรม สาขาวิชา 50  คะแนน ผลการสอบ รับบัตร หมายเหตุ

1 V6010001 นาย ยงยุทธ ผดุงโชค สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

2 V6010002 นางสาว อรยา เทยีบฤทธิ์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

3 V6010003 นางสาว ทติยาพร แลจะบก สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

4 V6010004 นางสาว สุรีมาศ ร่าร่ืน สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 38 ผ่าน

5 V6010005 นางสาว เนตรชนก วันดวีงศ์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 37 ผ่าน

6 V6010006 นางสาว ขวัญจริา แกว้เหลี่ยม สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 47 ผ่าน

7 V6010007 นางสาว ณัฐธดิา แงวกุดเรือ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

8 V6010008 นางสาว อภญิญา กาดขนุทด สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 45 ผ่าน

9 V6010009 นางสาว มนตรา ถาศักดิ์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

10 V6010010 นางสาว ณัฏฐณิชา แสนคลัง สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 36 ผ่าน

11 V6010011 นางสาว เบญจพร ศริิเทพ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 45 ผ่าน

12 V6010012 นางสาว ชุตกิาญจน์ เสนารินทร์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

13 V6010013 นางสาว พวงผกา สทิธเิวช สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 38 ผ่าน

14 V6010014 นางสาว จันจริา เอี่ยมสี สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน

15 V6010015 นางสาว สุวชิา ใจอุ่น สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

16 V6010016 นางสาว จุฑารัตน์ ทับอุดม สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

17 V6010017 นางสาว พรรณทวิา นาสมตรอง สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

18 V6010018 นางสาว สตรีรัตน์ วุฒกิาญจน์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

19 V6010019 นางสาว ลบดาว แซล่ี้ สาขาเทคโนโลยีอาหาร 45 ผ่าน

20 V6010020 นางสาว กานตธ์ดิา พงศธ์นาดุล สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

21 V6010021 นางสาว อนัญญา เฉลยทัศน์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 38 ผ่าน

22 V6010022 นาย บัณฑติ อ่อนนนท์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

23 V6010023 นางสาว ปยิธดิา หวันลิ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 36 ผ่าน

24 V6010024 นางสาว นนศยิา บุราณ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

25 V6010025 นางสาว มาริษา สอนพัลละ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

26 V6010026 นางสาว นุชธกิานต์ เขยีวอ่อน สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

27 V6010027 นางสาว ฐิตยิา อินทนัย สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

28 V6010028 นางสาว พรสริิ เทวนิ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

29 V6010029 นางสาว ศริประภา ประดษิฐ์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

30 V6010030 นางสาว ดวงใจ ก าเนดิภริา สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 45 ผ่าน

31 V6010031 นางสาว ศศปิระภา ศรีชมชื่น สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน

32 V6010032 นางสาว นัชชา วงศน์ารี สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 32 ไมผ่่าน

33 V6010033 นางสาว ยุพา ตาปราบ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 38 ผ่าน

34 V6010034 นางสาว นุชจลี สุพรหมอินทร์ สาขาวชิาเคมี 46 ผ่าน

35 V6010035 นางสาว จติโสภญิ เงา่เปด้ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

36 V6010036 นางสาว มณฑริา อ านาจ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน

37 V6010037 นาย โชตพิงศ์ ศรีวงษ์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 41 ผ่าน

38 V6010038 นางสาว กัญญธ์ติา ทานอ้ย สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม ขาดสอบ

39 V6010039 นาย ศรายุทธ งามคง สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 45 ผ่าน

40 V6010040 นางสาว ศศนิา ดดีสี สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

41 V6010041 นาย ไชยวัฒน์ รัฐวร สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 40 ผ่าน

42 V6010042 นางสาว รังสรัิตน์ วงศส์รรค์ ศูนย์เคร่ืองมอืวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 43 ผ่าน

43 V6010043 นางสาว สุประภา จันทร์หมอ่น สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

44 V6010044 นาย ศรัณย์ เพชรมาก สาขาวชิาชวีวทิยา 40 ผ่าน

45 V6010045 นางสาว จริยพร ยุทไธสง สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน

46 V6010046 นางสาว ศริิลักษณ์ ภักดี สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

47 V6010047 นางสาว ธนัยชนก บัวค า สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

48 V6010048 นางสาว นวลอนงค์ ตงกระโทก สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน

49 V6010049 นางสาว ปัทมา ธรรมมะ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

50 V6010050 นางสาว รสสุคนธ์ อูมชัย สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

51 V6010051 นางสาว พรหมพร พูลสุข สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

52 V6010052 นางสาว ปฏญิญา โชคลา สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

ชื่อ-นามสกุล
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53 V6010053 นางสาว ตรีสุคนธ์ ชัยวงศ์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 45 ผ่าน

54 V6010054 นางสาว อาภากร คงโพธิน์อ้ย สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

55 V6010055 นางสาว สุดารัตน์ กองสงิห์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 40 ผ่าน

56 V6010056 นางสาว ขวัญ สุขฐีาน สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

57 V6010057 นาย สุรชัย สังวัง สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร 38 ผ่าน

58 V6010058 นางสาว วรินทร เจริญสงิห์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน

59 V6010059 นางสาว ศริิยุภา สุริวงค์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน

60 V6010060 นางสาว ธญัญฐิ์ตา ค าสาร สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

61 V6010061 นางสาว ณัฐวลี ทา้วแสง สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

62 V6010062 นางสาว ธดิารัตน์ สุปง สาขาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

63 V6010063 นางสาว นุสบา สุดใจ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

64 V6010064 นางสาว กชกร เวศมป์ฏพิัทธ์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

65 V6010065 นางสาว ปาริฉัตร ทวาผักแวน่ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

66 V6010066 นางสาว อรพรรณ ฟูกโคกสูง สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

67 V6010067 นางสาว แสงดาว แสนสร้อย สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 45 ผ่าน

68 V6010068 นางสาว จริาวรรณ ค าแหง สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

69 V6010069 นางสาว ปรียานุช อาจวชิัย สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

70 V6010070 นางสาว สายใจ ลาดบัวขาว สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 45 ผ่าน

71 V6010071 นางสาว พรชติา ย่านงเูหลอืม สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

72 V6010072 นางสาว นันทนา โตะ๊ประดู่ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

73 V6010073 นางสาว กนกวรรณ สุขยานุดษิฐ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

74 V6010074 นางสาว นุจรี ค าผาย สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 44 ผ่าน

75 V6010075 นางสาว กมลวรรณ ทนุพันธ์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

76 V6010076 นางสาว นุชนาถ แสนวเิศษ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 38 ผ่าน

77 V6010077 นาย สุกฤษฎิ์ ปะตัง สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

78 V6010078 นางสาว ปนัดดา นกพรม สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

79 V6010079 นางสาว จามจุรี เคนศรี สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 36 ผ่าน

80 V6010080 นางสาว อินทริา อรุณ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

81 V6010081 นางสาว อุศนา สทีา สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

82 V6010082 นางสาว ฐิตพิร นพพะ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

83 V6010083 นางสาว ศศวิมิล ทพิสุต สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน

84 V6010084 นางสาว พรนภา ฝ่ันกอก สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

85 V6010085 นางสาว อรรจมณี อโณทัยไพบูลย์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 45 ผ่าน

86 V6010086 นางสาว ศุทธนิี เพ็งขนุทด สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

87 V6010087 นางสาว นภาไพร ข ารอด สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 36 ผ่าน

88 V6010088 นางสาว เนตรนภา โพธิพ์ันธ์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 40 ผ่าน

89 V6010089 นางสาว เสาวรัตน์ อุ่นจันทร์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 45 ผ่าน

90 V6010090 นางสาว ประกายเพชร จันละคร สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 44 ผ่าน

91 V6010091 นางสาว ปริยา ช ารัมย์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

92 V6010092 นางสาว มลวิัลย์ จันศริิ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 37 ผ่าน

93 V6010093 นางสาว โยธกานต์ สาระมาศ สาขาวศิวกรรมโลหการ ขาดสอบ

94 V6010094 นางสาว จุฑากาญจน์ ภูลับดวง สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

95 V6010095 นางสาว ภาวณีิ ปัญญาละ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

96 V6010096 นาย นฤภัทร ฆารพันธุ์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 45 ผ่าน

97 V6010097 นางสาว ดวงฤทัย ทมิโพธิ์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

98 V6010098 นางสาว ปาริชาติ สามเกษร สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

99 V6010099 นาย กติติ เหลอืงสกุลไทย สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 37 ผ่าน

100 V6010100 นางสาว ธติมิา ศรีพล สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

101 V6010101 นาย อนวิัต จงนอก สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 38 ผ่าน

102 V6010102 นาย พงศธร แกว้วันนา สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

103 V6010103 นาย สุรพจน์ สารรัมย์ สาขาวชิาเคมี 47 ผ่าน

104 V6010104 นาย อภเิดช บุตรโคตร สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

105 V6010105 นาย รัฐพล บุญเรือง สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 36 ผ่าน

106 V6010106 นางสาว อัญชนา รูปไธสง สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

107 V6010107 นางสาว กฤตยิา พลเย่ียม สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 44 ผ่าน
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108 V6010108 นางสาว วราภรณ์ ทว้มประถม สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

109 V6010109 นาย ธรีพงษ์ ปฐมกัปล์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 39 ผ่าน

110 V6010110 นางสาว สุพัตรา มาลาศรี สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 44 ผ่าน

111 V6010111 นางสาว อภชิญา เกตุคา้งพลู สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 40 ผ่าน

112 V6010112 นางสาว อัญชลี ภักดี สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 42 ผ่าน

113 V6010113 นางสาว วัชราภรณ์ สรรพสาร สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 38 ผ่าน

114 V6010114 นางสาว จุฬารัตน์ หาผล สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 39 ผ่าน

115 V6010115 นางสาว อภญิญา บุญวรัิตน์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม ขาดสอบ

116 V6010116 นางสาว พฤเมษ ยอดนวล สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 43 ผ่าน

117 V6010117 นางสาว อรวมิล อุ่นมว่ง สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 41 ผ่าน

118 V6010118 นาย นฤนาท พลเย่ียม สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 45 ผ่าน

119 V6010119 นางสาว ยุรดา ขนัหนองโพธิ์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 37 ผ่าน

120 V6010120 นางสาว เจกติาน์ แกว้กัลยา สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

121 V6010121 นางสาว สุภัทรา จดแตง สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 41 ผ่าน

122 V6010122 นางสาว กาญจนา บนิสันเทยีะ สาขาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 38 ผ่าน

123 V6010123 นาย สหรัฐ แสงไชย สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

124 V6010124 นาย กานตน์ที เฟื่องอักษร สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 43 ผ่าน

125 V6010125 นางสาว วรัญญา หรพูล สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม ขาดสอบ

126 V6010126 นางสาว อัญชลี ศรีคาน สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 43 ผ่าน

127 V6010127 นางสาว ปริยดา สทิธศิาสตร์ อื่นๆ 45 ผ่าน

128 V6010128 นางสาว พรสวรรค์ ระลกึดี สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 39 ผ่าน

129 V6010129 นางสาว จันจริา ภญิโญ อื่นๆ 43 ผ่าน

130 V6010130 นาย ธนกฤต นุชรุ่งเรือง สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 41 ผ่าน

131 V6010131 นาย  ธชาพงศ์ ศลิธรรม สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 38 ผ่าน

132 V6010132 นางสาว วรนษิฐา กริดสาริกัน สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 38 ผ่าน

133 V6010133 นางสาว อารียา เทพจันอัด สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 39 ผ่าน

134 V6010134 นางสาว รตริส คชเสนย์ี สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 39 ผ่าน

135 V6010135 นางสาว อรทัย เบ็ญพาด สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 37 ผ่าน

136 V6010136 นาย ศรุต เหลอืลน้ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 41 ผ่าน

137 V6010137 นางสาว มนัสนันท์ ค่ ากลาง สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 38 ผ่าน

138 V6010138 นาย ธารเทพ ชมสาคร สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 42 ผ่าน

139 V6010139 นาย อภปิรัชญ์ ฉ่ าชื่น สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 38 ผ่าน

140 V6010140 นางสาว ธดิามาศ เนตรวงค์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

141 V6010141 นาย กรกรินทร์ ศริิเถยีร สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 42 ผ่าน

142 V6010142 นางสาว พลอยไพลนิ มนีา สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 41 ผ่าน

143 V6010143 นาย ณัฐวุฒิ งามโคกสูง สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 41 ผ่าน

144 V6010144 นางสาว ณัฐภญิญา นาคะวงค์ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

145 V6010145 นางสาว ชนสรณ์ ทองสุข สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 39 ผ่าน

146 V6010146 นางสาว ธนษิฐา โมราวงษ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติสัตว์ 38 ผ่าน

147 V6010147 นางสาว ทัศนล์ักษณ์ ย้ิมพวง สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

148 V6010148 นางสาว ปยินรี ชัน้ศริิ อื่นๆ 44 ผ่าน

149 V6010149 นาย สุรยุทธ์ กลว้ยพรรณงาม สาขาวชิาชวีวทิยา 41 ผ่าน

150 V6010150 นางสาว ชนัดดา สุวรรณวชินย์ี สาขาวชิาเทคโนโลยีการผลติสัตว์ 41 ผ่าน

151 V6010151 นางสาว กัณฑก์วี ศาสนส์ันตธิรรม สาขาวชิาชวีวทิยา 40 ผ่าน

152 V6010152 นาย พงศกร กันทะ สาขาวชิาชวีวทิยา 42 ผ่าน

153 V6010153 นางสาว ขจพีรรณ ศรเดช สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 35 ผ่าน

154 V6010154 นางสาว กัญญารัตน์ อ่อนสระนอ้ย สาขาวชิาชวีวทิยา 40 ผ่าน

155 V6010155 นางสาว สายน้ าทพิย์ รังดษิฐ สาขาวชิาชวีวทิยา 40 ผ่าน

156 V6010156 นางสาว ณัฐวดี แพนพมิาย สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

157 V6010157 นางสาว อรอนงค์ แทนดวง สาขาวชิาชวีวทิยา 43 ผ่าน

158 V6010158 นางสาว วรรณิกา ปะนา สาขาวชิาชวีวทิยา 41 ผ่าน

159 V6010159 นางสาว ปยิาพัชร สทิธศิักดิ์ สาขาวชิาชวีวทิยา 41 ผ่าน

160 V6010160 นางสาว มัณฑนา เกี้ยวไธสง สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

161 V6010161 นางสาว นภัสสร สันตะพันธ์ สาขาวชิาชวีวทิยา 40 ผ่าน

162 V6010162 นางสาว ณัฐชยา ภักดศีริิวงษ์ สาขาวชิาชวีวทิยา 44 ผ่าน
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163 V6010163 นางสาว ศุภนดิา ธนัตถโ์ชค สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 42 ผ่าน

164 V6010164 นาย เปี่ยมยศ บุญทอง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 40 ผ่าน

165 V6010165 นาย ศริิชัย บุญเกื้อ สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ 38 ผ่าน

166 V6010166 นางสาว โชตกิานต์ ทุง่กลาง สาขาวชิาชวีวทิยา 43 ผ่าน

167 V6010167 นางสาว เบญจพร วริิยธรรมเจริญ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

168 V6010168 นางสาว อรวรรณ สุขนติย์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 38 ผ่าน

169 V6010169 นางสาว วัตร์ชรัฐ ชัยขนัต์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 44 ผ่าน

170 V6010170 นางสาว สุชาดา บุญเพือ่น สาขาวชิาชวีวทิยา 42 ผ่าน

171 V6010171 นาย คุณาพจน์ หรรษา สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 35 ผ่าน

172 V6010172 นางสาว จรินันท์ สอดศรีจันทร์ สาขาวชิาชวีวทิยา 42 ผ่าน

173 V6010173 นาย วุฒชิัย ไหวดี สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

174 V6010174 นาย สมัย พรมชาติ สาขาวชิาเคมี 40 ผ่าน

175 V6010175 นางสาว ธญัญารัตน์ สุระเสยีง สาขาวชิาชวีวทิยา 42 ผ่าน

176 V6010176 นางสาว พรรณราย สุขขา สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

177 V6010177 นางสาว สาลนิี รอดสันเทยีะ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 32 ผ่าน

178 V6010178 นาย อหงิสกะ เหลอืงประเสริฐ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 38 ผ่าน

179 V6010179 นางสาว อภริดา พริิยะอนุพนธ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 41 ผ่าน

180 V6010180 นาย ธนาวัฒน์ ดว้งนลิ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ ขาดสอบ

181 V6010181 นางสาว ศรัญญา สกุลนาค สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 35 ผ่าน

182 V6010182 นาย ภญิโญ นามข า สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ ขาดสอบ

183 V6010183 นาย พัทธวร์ี แหง้ขนุทด สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 35 ผ่าน

184 V6010184 นางสาว พทิยารัตน์ มิ่งขวัญ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 37 ผ่าน

185 V6010185 นาย นัฐพล ศรีสวัสดิ์ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

186 V6010186 นางสาว พรพมิล มหาคุณโชติ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 35 ผ่าน

187 V6010187 นางสาว จติหทัย เปลี้ยจันทกึ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 30 ไมผ่่าน

188 V6010188 นางสาว รัชนก นอ้ยประเสริฐ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 39 ผ่าน

189 V6010189 นางสาว สุดา โนนกลาง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ ขาดสอบ

190 V6010190 นางสาว ศริิรัตน์ รวมค าภา สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 38 ผ่าน

191 V6010191 นางสาว วปิัสสนา พุม้กาหลง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ ขาดสอบ

192 V6010192 นางสาว เบญจรัตน์ ทองค า สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 37 ผ่าน

193 V6010193 นางสาว พฤกษชาติ จ าปาหอม สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 39 ผ่าน

194 V6010194 นางสาว อรอนงค์ กงเพชร สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

195 V6010195 นาย ศุภศักดิ์ วงเวยีน สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

196 V6010196 นาย รณชัย อินทยิศ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี ขาดสอบ

197 V6010197 นางสาว นุสรา เบยีนสาย สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ ขาดสอบ

198 V6010198 นางสาว นาตยา บานแย้ม สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 40 ผ่าน

199 V6010199 นาย จาตุรงค์ ลาภเกดิ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

200 V6010200 นาย นราธปิ วงคค์ า สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 37 ผ่าน

201 V6010201 นางสาว นารถชนก ศรีโท สาขาวชิาเคมี 43 ผ่าน

202 V6010202 นาย พลากร บริวัน สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ขาดสอบ

203 V6010203 นางสาว ปรีฎญีาธรณ์ ศริิเมฆา สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 38 ผ่าน

204 V6010204 นาย ณัฐพล บุญรอด สาขาวชิาวศิวกรรมเคมี ขาดสอบ

205 V6010205 นาย ทศพล สุขปุระการ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 40 ผ่าน

206 V6010206 นางสาว หทัยรัตน์ ศรีจันทกึ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 40 ผ่าน

207 V6010207 นาย ศรัณย์ ทพิสุข สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 41 ผ่าน

208 V6010208 นางสาว ณัฐชา รุ่งรังษี สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 40 ผ่าน

209 V6010209 นางสาว รัชนก คะเซ็นต์ สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน

210 V6010210 นาย กวนิท์ อัศวพัฒน์ สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 36 ผ่าน

211 V6010211 นาย ชนภัทร เหลอืสนุก สาขาวชิาเทคโนโลยีธรณี 37 ผ่าน

212 V6010212 นาย ทวศีักดิ์ ขาวฉอ้อน สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 43 ผ่าน

213 V6010213 นาย ธนาธปิ สงิหป์ัญญา สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ ขาดสอบ

214 V6010214 นาย กฤตนัย เที่ยงคุณ สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 40 ผ่าน

215 V6010215 นาย ทวศีักดิ์ ค าบัวโคตร สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 36 ผ่าน

216 V6010216 นางสาว จุฑามาศ วงศว์ันศรี สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 39 ผ่าน

217 V6010217 นาย การัณย์ ญาตคิรบุรี สาขาวชิาวศิวกรรมโลหการ 36 ผ่าน
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218 V6010218 นางสาว อัมพวัน ขวาซุย สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดลอ้ม 41 ผ่าน

219 V6010219 นางสาว อภัสรา อินทรแกว้ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 45 ผ่าน

220 V6010220 นางสาว จริาภรณ์ ชาจันทกึ อื่นๆ 43 ผ่าน

221 V6010221 นาย กฤษณพงศ์ แกว้บังเกดิ เทคโนโลยีอาหาร 42 ผ่าน

222 V6010222 Mr. Danou Pao Food Technology ชาวตางชาติ

223 V6010223 Mr. Fu Tian Food Technology ชาวตางชาติ

224 V6010224 Mr. Ali Hamzeh Food Technology ชาวตางชาติ

225 V6010225 นางสาว อุไลพร ประยูรหาญ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 44 ผ่าน

226 V6010226 นางสาว ปยิะนาถ ทับทมิหนิ สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ 36 ผ่าน

227 V6010227 Miss Yufang Guan Food Technology ชาวตางชาติ

228 V6010228 นางสาว พมิทราย หงษส์แีกว้ สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ 38 ผ่าน

229 V6010229 นางสาว ธนัญญา แสนวงษ์ สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ 38 ผ่าน

230 V6010230 นางสาว วนดิา ศริิรัตน์ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 41 ผ่าน

231 V6010231 นางสาว วรรณพศุกร์ สทิธผิล สาขาวชิาเคมี 40 ผ่าน

232 V6010232 นาย ณัฐกานต์ พุฒพมิาย สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ ขาดสอบ

233 V6010233 นาย ธนภัทร โรจนเมธพีัฒน์ อื่นๆ 37 ผ่าน

234 V6010234 นาง วภิาดา ค าหนู อื่นๆ ขาดสอบ ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

235 V6010235 นางสาว กรรภริมย์ สนิมะเริง อื่นๆ ขาดสอบ ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

236 V6010236 นาย ปัณณวชิญ์ ทพิย์สวัสดิ์ สาขาวชิาฟสิกิส์ ขาดสอบ ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

237 V6010237 นางสาว กนกวรรณ เลาหลดิานนท์ สาขาวชิาเคมี ขาดสอบ ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

238 V6010238 นางสาว สุวมิล ภูมคิง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 31 ไมผ่่าน

239 V6010239 นางสาว ชลธชิา ทองสม สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ 35 ผ่าน

240 V6010240 นางสาว ชรินรัตน์ บนิขนุทด สาขาวชิาวศิวกรรมเซรามกิ 35 ผ่าน

241 V6010241 นางสาว สมฤทัย พรจันทกึ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 45 ผ่าน

242 V6010242 นางสาว ศกุนตลา กมลรัตน์ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

243 V6010243 นางสาว เพ็ญนภา พรมเหมา เทคโนโลยีอาหาร 46 ผ่าน

244 V6010244 นางสาว ยุวรี ไตรพรมราช สาขาวชิาเคมี 44 ผ่าน

245 V6010245 นาย ธรีนาถ ธงชัยตะนานนท์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

246 V6010246 นาย กัลยกร แย้มโพธิ์ สาขาวชิาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย 43 ผ่าน

247 V6010247 นาย ยศภัทร อรัญศักดิ์ สาขาวชิาเคมี 42 ผ่าน

248 V6010248 นางสาว รัชนี โพธริาช สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ ขาดอบรม ไมส่แกนเขา้อบรม

249 V6010249 นางสาว สติาวร์ี สทิธรัิตนโ์ภคนิ สาขาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 36 ผ่าน

250 V6010250 นาย รังสมิันตุ์ บ ารุงรักไทย 36 ผ่าน ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

251 V6010251 นางสาว ณัฐธดิา ถิ่นวงษแ์พง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

252 V6010252 นางสาว สาวติรี รุ้งสันเทยีะ 35 ผ่าน ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

253 V6010253 นาย สทิธพิงษ์ แววน า 40 ผ่าน ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

254 V6010254 นางสาว ธญัญารัตน์ ดษิฐปา้น สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 35 ผ่าน

255 V6010255 นาย วันเฉลมิ ค าดี สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

256 V6010256 นางสาว จักรีน จันทร์อร่าม 40 ผ่าน ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

257 V6010257 นางสาว ปทุมพร ค าซาว สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

258 V6010258 นาย อัครณัฎฐ์ รัตนพงศภ์ัค สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 41 ผ่าน

259 V6010259 นางสาว วปิัสสนา พุม้กาหลง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

260 V6010260 นางสาว สุดา โนนกลาง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 33 ไมผ่่าน

261 V6010261 นางสาว นุสรา เบยีนสาย สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 39 ผ่าน

262 V6010262 นางสาว วนดิา เนื้อทอง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 37 ผ่าน

263 V6010263 นางสาว กมลวรรณ ทดอุบล สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 38 ผ่าน

264 V6010264 นางสาว จาริญา เครือนอ้ย สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 40 ผ่าน

265 V6010265 นางสาว สุทธดิา วงษม์าลี สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 35 ผ่าน

266 V6010266 นางสาว ชนกิานต์ หงษไ์ทย สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 36 ผ่าน

267 V6010267 นางสาว นสิากร เนขนุทด สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 35 ผ่าน

268 V6010268 นางสาว ศรีวันดี นอ้ยหมื่นไวย์ สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 35 ผ่าน

269 V6010269 นาย วรุต วเิศษภักดี สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 36 ผ่าน

270 V6010270 นางสาว วรารัตน์ แกว้จันทร์ สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 43 ผ่าน

271 V6010271 นาย ธวิรา พันฤทธิ์ สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 39 ผ่าน

272 V6010272 นาย กัมปนาท แคนทอง สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 42 ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน
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ล าดบั รหัสเข้ากิจกรรม สาขาวิชา 50  คะแนน ผลการสอบ รับบัตร หมายเหตุชื่อ-นามสกุล

273 V6010273 นาย ภานรินทร์ โคตรสุมาตย์ สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 42 ผ่าน

274 V6010274 นางสาว ณัฏฐ์จริา ศริิธนพงศภ์ัค สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 35 ผ่าน

275 V6010275 นาย จักรกฤต ปดิตาละเพ สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 41 ผ่าน

276 V6010276 นางสาว จรัิตตกิาล ทศิรักษ์ สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 36 ผ่าน

277 V6010277 นางสาว ณัฏฐิกา วงศศ์ักดิ์ไพโรจน์ สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 38 ผ่าน

278 V6010278 นางสาว สุนันทา สมบุญ สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 38 ผ่าน

279 V6010279 นาย ณัฐวุฒิ วัดไธสง สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 44 ผ่าน

280 V6010280 นาย นนทวัฒน์ คุณธรรม สาขาวชิาวศิวกรรมออกแบบผลติภัณฑ์ 41 ผ่าน

281 V6010281 นางสาว รัญญา เกตุงาม สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

282 V6010282 นางสาว ชนดิา อินทรประสาท สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 42 ผ่าน

283 V6010283 นางสาว สุทธดิา ทักขณิาพงศ์ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 37 ผ่าน

284 V6010284 นาย ปรัชญา สะมะโน สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

285 V6010285 นาย สทิธพิงษ์ โสภา สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 45 ผ่าน

286 V6010286 นาย จักรกฤษณ์ พลเสน สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 35 ผ่าน

287 V6010287 นางสาว จริพร ประเสริฐสังข์ สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 36 ผ่าน

288 V6010288 นาย ฟรีดาวส์ เลาะยะพา สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 40 ผ่าน

289 V6010289 นางสาว มุขกรินทร์ ร่ืนเริง สาขาวชิาวศิวกรรมการผลติ 37 ผ่าน

290 V6010290 นางสาว ฐิตพิร สละ สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 37 ผ่าน

291 V6010291 นาย ปัญชลติ ทอ้งฟา้ สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 42 ผ่าน

292 V6010292 นางสาว กติตพิร ขุย่นาเพยีง สาขาวศิวกรรมพอลเิมอร์ 45 ผ่าน

293 V6010293 นาย รวี ดั่งวริิยะกุล สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 42 ผ่าน

294 V6010294 นางสาว กัญญา สอนทอง สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 42 ผ่าน

295 V6010295 นาย สัตยา ประคนธรรม สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 42 ผ่าน

296 V6010296 นางสาว กติตยิาภรณ์ ธรีภาพชัยศรี สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 41 ผ่าน

297 V6010297 นางสาว สุภาดา ไววทิย์ สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 39 ผ่าน

298 V6010298 นางสาว กัญญว์รา เพ็ญสุข สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 40 ผ่าน

299 V6010299 นาย สทิธพิงษ์ คงแกว้ สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 36 ผ่าน

300 V6010300 นาย ปกรณ์ ใจกุศล สาขาวศิวกรรมเซรามกิ 38 ผ่าน

301 V6010301 นางสาว จุฑารัตน์ ศรีพงษเ์สริฐ สาขาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 39 ผ่าน

302 V6010302 นางสาว สนินีาฏ ตุลยธ ารงกจิ สาขาวศิวกรรมเกษตรและอาหาร 41 ผ่าน

303 V6010303 นาย ณัฐพงศ์ กลขนุทด สาขาวศิวกรรมโลหการ 44 ผ่าน

304 6010304 นางสาว ภัสราภรณ์ กระจา่งโพธิ์ สาขาวศิวกรรมสิ่งแวดลอ้ม 40 ผ่าน สอบนอกรอบ

305 V6010305 นาย ทวิา วัดพรม สาขา 42 ผ่าน ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

306 V6010306 นางสาว ธญัญรัศมิ์ เนื่องจ านงค์ สาขา 40 ผ่าน ตดิตอ่ฝ่ายสนับสนุนฯ

หมายเหตุ:  - ผู้ทีส่อบไม่ผ่านให้มาติดต่อเพ่ือท าการสอบซ่อมในวันที ่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-15.30 น.

-        ผู้สอบแก้ตัว ต้องได้คะแนน 70 % ขึน้ไป (35 คะแนน)

 - ผู้ทีส่อบผ่านสามารถติดต่อขอรับบัตรความปลอดภัยได้ โดยมีรายละเอียดดังน้ี

1. ผู้เข้าอบรมเลขที ่V6010001-V6010150 รับบัตรในวันที ่1 ส.ค. 2560

2. ผู้เข้าอบรมเลขที ่V6010151-V6010306 รับบัตรในวันที ่2 ส.ค 2560

3.กรณไีม่สามารถมารับในวันดังกล่าวให้มาติดต่อหลังวันที ่7 ส.ค 2560

ณ ฝ่ายสนับสนุน ฯ อาคารสิริธรวิศวพัฒน์ (F11) เวลา 9.00-16.30 น. มิฉะน้ันต้องสอบใหม่และไม่มีการรับบัตรแทนกัน


