
ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ เวลำสอบ ห้องสอบ

1 B6090227 นางสาวณัฐนิชา ตระกุลรัมย์ อ่ืนๆ

2 B5715374 นางสาวกัลยกร มากทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

3 B5820269 นางสาวจิราธรณ์ ปัจจัยโคนัง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

4 B5715091 นางสาวณัฐริกา มาลาฤทธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

5 B5800254 นายอิศรางกูร หอมหวล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

6 B5800469 นายปริวรรต เอ้ือเฟ้ือกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

7 B5801374 นางสาวพรรณวิภา สิงห์กล่ิน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

8 B5801633 นายเนติธร นิงสานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

9 B5802791 นายปราโมย์ พนารินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

10 B5803361 นางสาวปัทมาภรณ์ ค าแหงพล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

11 B5803422 นางสาวอภัสศร เสมศักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

12 B5804849 นายปาล์ม ทวนสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

13 B5805105 นางสาวสุชาดา เหล็กเพชร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

14 B5805242 นางสาวกัลยรัตน์ เอ่ียมมาลา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

15 B5805273 นางสาวสุธาทิพย์ ขันค า สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

16 B5805525 นางสาววราภรณ์ โคตจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

17 B5805815 นางสาวสุวนันท์ ลมสมบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

18 B5806041 นางสาวศิโรรัตน์ กลางประพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

19 B5806393 นายชนกนันท์ฺ สิงหมารศรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

20 b5806508 นางสาวพรปวีณ์ จ่ายหนู สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

21 B5807024 นางสาวกนกวรรณ จันทะมาด สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

22 B5807857 นางสาวแพรวพลอย พูนพิทักษ์ทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

23 B5807895 นางสาวเทพยุดา เมษมหิทธิ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

24 B5808168 นางสาวสุภรัตน์ แซ่เลา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

25 B5808403 นางสาวก่ิงกาญจน์ หวังดี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

26 B5809424 นางสาววริศรา ศรีพระจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

27 B5809486 นางสาวอริสรา เจริญรักไทย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

28 B5809608 นางสาวญาณิศา อูปแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

29 B5810062 นายวัชรากร บุญกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

30 B5810116 นางสาวกนกพัชญ์ สุริสุข สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

31 b5810239 นางสาวศิรินาถ สาครขันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

32 B5810260 นางสาวฑิตยา สุกรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

33 B5811892 นางสาวรุ่งอรุณ สิงห์สังข์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

34 B5811953 นางสาวน้ าฝน กาละปักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

35 B5812097 นางสาวอรวีย์ รุ่งโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

36 B5812806 นางสาวมนธิดา ชนะศรึภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

37 B5813377 นายอนุรักษ์ นามบุญลือ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ
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ห้องอบรมฝ่ำย
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38 B5814121 นางสาวสุรดี ศิริมุกดาเมธากุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

39 B5814329 นางสาวศิริรักษ์ จิณารักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

40 B5814480 นางสาวสุพ้ตรา เพียซ้าย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

41 b5814978 นางสาวสุภัตรา กรงกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

42 B5817016 นางสาวจุฑามาศ ดาวจ าลอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

43 B5817146 นางสาวศุภลักษณ์ แซ่จึง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

44 B5819096 นายอมรเทพ สอนสุกอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

45 B5819263 นางสาวอุษณีย์ แสนนางชน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

46 B5819911 นางสาวสรินทิพย์ ศรีหามาตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

47 B5819928 นางสาวชลิตา ทวีศรี สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

48 B5819973 นางสาวอัญมณี แสนลา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

49 B5820016 นางสาวสุริยกมล เกิดสิน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

50 B5820030 นางสาวพัทธ์ธีรา ทรัพย์ประสาท สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

51 B5820047 นางสาวปุณยวีร์ จันทร์คล้าย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

52 B5820054 นางสาวณพารี อภิชาตกุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

53 B5820061 นางสาวฉัตรชนก ปิยารัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

54 B5820085 นางสาวนารีลักษณ์ พุ่มพวง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

55 B5820108 นางสาวชุติญา ศรีทัศนากุล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

56 B5820115 นางสาวธนัชพร ทวีวงศ์ ณ อยุธยา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

57 B5820177 นายกฤษฎา แก่นดีลัง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

58 B5820184 นางสาวป่ินแก้ว บุญคง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

59 B5820221 นายธนวัฒน์ ชุ่มทองหลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

60 B5820238 นางสาวพรรัมภา ก่อก าลัง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

61 B5820245 นายกรดนัย ไชยเดช สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

62 b5820252 นางสาวศิรินทรา สืบเพ็ง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

63 B5820290 นางสาวนางสาวสุวลี ด้วงตะก่ัว สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

64 B5820306 นางสาวกนกวรรณ เลิศพยาบาล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

65 B5820313 นางสาวกฤติยาภรณ์ หวังป่ากลาง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

66 B5820320 นางสาวปวรุจจ์ แช่มช่ืน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

67 B5820337 นายสุเทพ สุขสมบูรณ์ศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

68 B5820368 นายสุทธินัย เนานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

69 B5820375 นางสาวผณิชา มุมทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

70 B5820382 นางสาวนพรัตน์ กณิกนันตทัศน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

71 B5820405 นางสาวกวินนา รัตถานู สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

72 B5820412  นางสาวชนกนันท์ พิณโพธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

73 B5820474 นางสาวธัญญลักษณ์ มาลัยทอง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

74 B5820498 นายสิทธิชัย มีช านาญ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ
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75 B5820511 นางสาวรัฐธิกา ใจวงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

76 B5820528 นางสาวชฎาพร ศิริชัย สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

77 B5823048 นายจิรายุส บุตรเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

78 B5823086 นายณัฐวุฒิ วรรณศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

79 B5823611 นายศิร เจียรกฤติ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

80 B5823741 นายวิชญ์ชพล พลต้ือธนะกูล สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

81 B5825387 นายภัทรพล แจ้งประจักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

82 B5825424 นางสาววรรณภา มะโนจิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

83 B5825714 นางสาวกชกร เล่ียมเพ็ชรรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

84 B5827923 นางสาวกนกรัตน์ นนทมาศ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาห การ

85 B5802135 นายเนติธร พิทยาภรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและ ผลิตภัณฑ์

86 B5803095 นายภูมิพัฒน์ บรรเทา สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและ ผลิตภัณฑ์

87 B5822775 นางสาวจิณณาภัทร์ เจิมปรุ สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและ ผลิตภัณฑ์

88 B5823307 นายวงศ์ตะวัน จันทร์เย่ียม สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและ ผลิตภัณฑ์

89 B5827695 นายศิวบุตร สาระค า สาขาวิชาวิศวกรรมออกแบบและ ผลิตภัณฑ์

90 B5700530 นายชัยวัฒน์ ร่ืนกล่ิน สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

91 B5808953 นางสาวจุฑามาศ เทพแสง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

92 B5906925 นางสาวแสงจันทร์ บุญทุม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

93 B5906932 นางสาวจุติมาพร บุญเทียน สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

94 B5907786 นายธนพงษ์ โคตรเวียง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

95 B5915552 นางสาวจตุพัฒน์ วงษ์น่ิม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม

96 B5700387 นายพัฒนกิจ พัชราชีวิน สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

97 B5700561 นายกฤช เช้ือวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

98 B5707270 นางสาวอัญชนา ทองสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

99 B5710966 นางสาวอริสรา ด ารงชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

100 B5718092 นายโรจนัสกถ์ พฤกษชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

101 B5723867 นางสาวปกรัฐ นันทิโย สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

102 B5802241 นางสาววาสนา มวลมุลตรี สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

103 B5802326 นางสาวสุธิตา ฤทธ์ิล้ าเลิศ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

104 b5803798 นายหฤษฏ์ สถิตพรบรรพต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

105 B5807369 นางสาวศิริรัตน์ อรัญมิตร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

106 B5807390 นางสาวยุวดี แสนทวีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

107 B5807635 นางสาวณัฐพร ยศศักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

108 B5808090 นายอรรถยา บุรมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

109 B5810888 นางสาวกมลชนก เทียนสีม่วง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

110 B5812066 นายณัฐชนน สอดโคกสูง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

111 B5813988 นายประชานาถ รัตนนนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

112 B5819386 นายภานุรุจน์ สุพรรณเภสัช สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม
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113 B5819508 นายนราธร รุ่งโรจน์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

114 B5821761 นางสาววัชราภรณ์ ชอบรัก สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

115 B5825523 นายวชิรวิชญ์ เหลาเก้ิมฮุ้ง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

116 B5825530 นายอภิวัฒน์ เถ่ือนเทียม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

117 B5900107 นางสาวมัสยา คล้ายคลึง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

118 B5900404 นายพชร สนิทผล สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

119 B5900411 นางสาวนางสาวนฤมล แสงเทียน สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

120 B5901371 นางสาววริศรา ตรีกุล สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

121 B5901838 นายประเสริฐ คุณฟอง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

122 B5902125 นางสาวศุภิสรา ปัญญาเสมอทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

123 B5903979 นางสาวสุภาพร พิมพ์ปรุ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

124 B5904372 นางสาวกุลธิดา บุญป้อง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

125 B5904518 นายธนากร ศาลางาม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

126 B5904983 นายกันตินันท์ ศิริสาห์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

127 B5905331 นางสาวศศิประภา แก้วไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

128 B5905560 นางสาวอารียา ทองอ้น สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

129 B5905775 นางสาวผกามาศ ไชยชาญร า สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

130 B5906833 นางสาวสุจิณณา มาบิดา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

131 B5908004 นางสาวสุดารัตน์ บุญใจรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

132 B5908677 นางสาวสุพัตรา พิศงาม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

133 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

134 B5909148 นางสาวจิรานันท์ ใจช่ืน สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

135 B5909537 นางสาววายุรี ตลับแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

136 B5909650 นายยุทธชัย เสียมไหม สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

137 B5910212 นางสาวนภาพร แสนวันนา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

138 B5910793 นางสาวนรมล นาบ ารุง สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

139 B5911295 นางสาววีรวัลย์ แตงจืด สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

140 B5911943 นายกิตติศักด์ิ ค ามา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

141 B5913015 นางสาววันวิสาข์ จรรยา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

142 B5913435 นางสาวศิราณี อุ่นเคน สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

143 B5914180 นางสาวศิโรรัตน์ นันทจิตร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

144 B5914616 นางสาวภูษณิศา กิติบุญญา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

145 B5914647 นางสาววิสสุตา ขุนเทพ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

146 B5914661 นายอนุชา สิงห์วงษา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

147 B5914685 นางสาวเพ็ญพิชชา ครองเพ็ชร์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

148 B5915378 นางสาวอัจฉริยา บุญประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

149 B5916320 นางสาวอุมาภรณ์ เหล่ารอด สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม
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150 B5916511 นายธนธรณ์ อุ่นค า สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

151 B5916818 นางสาวกมลรัตน์ จงอักษร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

152 B5916863 นางสาวสุกัญญา เทพรักษา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

153 B5916931 นางสาวสุดารัตน์ ศรียงยศ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

154 B5918478 นางสาวพัชริดา แก้วจันทร์เพชร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

155 B5920433 นางสาววรวลัญช์ ธนูศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

156 B5921737 นายจิรวัส สุทธิกฤติยาพร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

157 B5922215 นางสาวปภาวี โลลุพิมาน สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

158 B5922864 นางสาวหิรัญญา ล่ิมเครือ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

159 B5922871 นางสาวมนัญญา พะไลไผ่ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

160 B5922888 นางสาวชัญญานุช รุ่งชัยวัฒนกุล สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

161 B5924165 นางสาวธีริศรา ศรีสันธา สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

162 B5924646 นายวิษณุ อุตมางคบวร สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

163 B5927357 นางสาวชมธนกนก แซ่เตีย สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

164  ฺB5915781 นางสาวพัชรวดี ใจรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวด ล้อม

165 B5723331 นางสาวสุชาดา เมืองพวน สาขาวิชาวิศวกรรมโลห การ

166 B5801602 นางสาววิษาศิณี โสภาพิมลพักตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลห การ

167 B5804429 นายมณฑล บุญเหลือ สาขาวิชาวิศวกรรมโลห การ

168 B5819003 นางสาวลักษณา ศรีนอก สาขาวิชาวิศวกรรมโลห การ

169 B5819171 นางสาววาสนา สุ่มมาตย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลห การ

170 B5909070 นายมานพ ตันสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมโลห การ

171 B5705900 นางสาววิมลวรรณ ธิมา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

172  ฺB5709342 นางสาวภารดา น้อยนรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

173 B5928293 นางสาวณปภา กัญฆา สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

174 B5900114 นายอิทธิพล ไลไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมยาน ยนต์

175 B5903078 นายธีระธาดา พวงจ าปา สาขาวิชาวิศวกรรมยาน ยนต์

176 b5618576 นายกฤษณ์ ศิริวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

177 B5709595 นางสาวเวณิกา สอาดเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

178 B5713462 นายธีรพล วรพิมพ์รัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

179 B5717101 นางสาวศิริลักษณ์ บัวหลวง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

180 B5801442 นางสาวเพ็ญนภา ช้ีทางดี สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

181 B5803743 นางสาวสินีนุช คุ้มสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

182 B5810789 นางสาวจีรนันท์ โพธ์ิแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

183 B5811434 นายณัฐพงศ์ แรมไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

184 B5812486 นายรวิพล น้อยนวล สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

185 B5813353 นางสาวจีรนันท์ ยศรุ่งเรือง สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

186 B5816996 นางสาวธีรพัฒน์ ทวีปรักษา สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์
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187 B5902231 นายอารยะ ภูสง่า สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิ เมอร์

188 B5801589 นายปกรณ์ จีบตะคุ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

189 B5801770 นางสาวกิตติมา ทานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

190 B5802227 นางสาวสุชีรา เชิงเขา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

191 B5804207 นายชวนินทร์ กล่ินคูณ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

192 B5804665  นายนิวัฒน์ กุหลาบ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

193 B5805136 นายซัลวาวีร์ ยะโกะ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

194 B5805501 นางสาวณัฐชา คงงาม สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

195 B5805600 นางสาวสุทัตตา ผลเกตุ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

196 B5805952 นางสาวสุพิชญา มูลราช สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

197 B5806140 นายกฤษธนพล สอดสุข สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

198 B5817207 นายอดิศักด์ิ วรรณศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

199 B5817290 นางสาวพรกนก โตส้ม สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

200 B5820580 นายพชร ส าเริงรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

201 B5820597 นายพลเชษฐ์ ภีระวงค์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

202 B5820603 นายวรวิช โชติพรภากร สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

203 B5820634 นางสาวพนิตา วัฒนศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

204 B5820641 นายกฤษดา ศรีเรืองรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

205 B5820658 นายประชัน มหาอุด สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

206 B5820696 นายรัฐพล สืบสิงห์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

207 b5820757 นายวริศ รักษาผล สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

208 B5820801 นายอมรเทพ เสนบุญมี สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

209 B5820894 นายนุชา วงฮาด สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

210 B5823512 นายสุรชัช บูรณ์เจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

211 B5823864 นายวัชรินทร์ เพ่ิมผล สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

212 B5829118 นายอาลีฟ แวยูโซะ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

213 B5800292 นางสาวชลธิชา ถึงอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

214 B580208 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

215 B5802661 นางสาวอุบลวรรณ ผลขาว สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

216 B5803088 นางสาวณัฐวิภา ท้ังนภากุล สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

217 B5804467 นายนิพิฐพนธ์ เหิมขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

218 B5808199 นางสาวสุธิตา เพ็ญจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

219 B5809189 นางสาวปวีณ์สุดา สุขประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

220 B5817078 นางสาวณัฐชยา วาบสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ
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221 B5820610 นายสัณหณัฐ สาทิพจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

222 B5820665 นางสาววินท์นิศา พุฒิธัญลักษณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

223 B5820689 นายประวิณ พวงมัชชิมา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

224 B5820818 นายณรงค์เดช อยู่พิทักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

225 B5825455 นางสาวสุรสีห์ จันทร์สุริยะ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

226 B5825578 นางสาวกาญจนา นวลตา สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

227 B5825912 นายจักรกฤษณ์ วรรณุทัศน์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

228 B5826100 นายเมธาสิทธ์ิ จรัสไพรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

229 B5925049 นางสาวภัทราวรรณ พุ่มจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

230 B6136741 นายกฤษณะ เลิศฤทธ์ิวิริยะกุล สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเล่ียมฯ

231 B5808915 นางสาวแพรวนภา ทับช่วยขวา สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

232 B5816552 นางสาวสุทธิดา เอกบุตร สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

233 B5816606 นางสาวธัชมน อินทรขาว สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

234 B5917808 นายกีรติการย์ นาถ้ าพลอย สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ือง กล

235 B5710614 สรัลชนา จันทร์โสดา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

236 B5711178 สุทธิดา พรมตัน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

237 B5712717 ณัฐปภัสร์ แสงเจริญทวีสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

238 B5714902 ฑัญญภัทร บุญมาก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

239 B5715473 ภัทรวดี พิมานแมน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

240 B5715862 เอกพล รัตตัญญู สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

241 B5716456 ทิชากร แสงเขียว สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

242 B5800551 วนิชา พุฒสุข สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

243 B5800568 ณิฌา สุวรรณสมศรี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

244 B5801404 สกุลรัตน์ กลางสวัสด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

245 B5802029 กัญจนพร วิเลปะนะ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

246 B5802906 ทนงศักด์ิ สุขเกษม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

247 B5804320 ปิติวัฒน์ แดงบุบผา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

248 B5804818 พีระพล สุขชัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

249 B5806027 บุญวิชญ์ มังบู่แว่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

250 B5806904 นุชรินทร์ อรุณโชติ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

251 B5807475 มาริศา พรมน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

252 B5807574 สุวนันท์ หาญตุ่น สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

253 B5808854 อธิติณาพร บุญชัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

254 B5808878 ภานุพงศ์ ชะวัย สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

255 B5809875 แคทรียา ยอดญานะ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

256 B5811731 กมลเทพ ธรรมใจดี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

257 B5813735 นิธิกันต์ แก้วอาจ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

9.00 - 10.00 น.
ห้องปฎิบัติกำร
 COM 2(ช้ัน 4)

10.00 -11.00 น.
ห้องอบรมฝ่ำย
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258 B5813834 สหรัฐ ผสมทรัพย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

259 B5814114 กาญจนาพร ชูก้าน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

260 B5815265 โสภณ เขตสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

261 B5815272 วรรณิศา ไตรเลิศ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

262 B5815319 สุทธิรัตน์ สอดก าปัง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

263 B5815401 ทรงวุฒิ บุญไทยกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

264 B5815425 ศุภศิริ เดินขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

265 B5815494 ปภาวรินท์ พุฒขาว สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

266 B5815531 คณาธิป กาฬภักดี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

267 B5823178 เกียรติสกุล กาญจนาภา สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

268 B5823901 จิรณา คงถือม่ัน สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

269 B5824021 อิสรา สุภาเวท สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

270 B5825820 วุฒิพนธ์ เทพนารินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

271 B5826018 วรินทร งามกมลรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

272 B5826391 กฤษณะ เกิดมี สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

273 B5827411 ธีรพงษ์ ศิิริรัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

274 B5827749 ภัคพร ไชยเผือก สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

275 B5905782 นางสาวกรรณิการ์ ปาอินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

276 B5909810 นางสาวปภากร ศรีเมือง สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร

277 B5804702 นายวงศกร จูมศิลา สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

278 B5900350 นางสาวชนัญชิดา ขนาดกลาง สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

279 B5972661 นางสาวนิรมล บางจันทึก สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต

280 B4808694 นายจิรายุ เมธวัน สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

281 B5609796 นายธวัชชัย บุตรชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

282 B5704385 นางสาวจีระนันท์ ภูผาจง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

283 B5715831 นายเกียรติศักด์ิ ถาดไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

284 b5805518 นายศุภณัฐ โพธ์ิแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

285 B5808960 นางสาวสัจจามาศ เมณกูล สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

286 B5810932 นายจีรศักด์ิ วาปีกัง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

287 B5812141 นายเชาวรินทร์ บุตรพรม สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

288 B5814473 นายพิษณุ หงษ์ทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

289 B5900024 นางสาวปารตี ภูทาวัน สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

290 B5900138 นายเจษฎากรณ์ ศรีภา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

291 B5900343 นางสาววัชราภรณ์ ดีนวล สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

292 B5900381 นางสาวขวัญฤทัย ท าสวย สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

293 B5901265 นายธีรขัย แสงทวี สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

294 B5901463 นายก าพล นนแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

10.00 -11.00 น.
ห้องอบรมฝ่ำย

สนับสนุน
โครงกำรวิจัยฯ



ล ำดับ รหัสนักศึกษำ ช่ือ-สกุล สำขำวิชำ เวลำสอบ ห้องสอบ

ประกำศรำยช่ือผู้มีสิทธ์ิสอบ วันเวลำและห้องสอบ
วันท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561

295 B5902002 นางสาวณัฏฐณิชา คอนเกตุ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

296 B5902026 นางสาวณัชชา แสนค า สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

297 B5902750 นายกนกพล สุทธิแสน สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

298 B5902941 นายกันตภณ ผลภิญโญ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

299 B5903061 นายนฤพนธ์ วิพบูรณ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

300 B5903474 นางสาวพิกุลทอง กองทองนอก สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

301 B5903887 นายณัฐภิชัย เฉลิมวัฒน์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

302 B5904082 นางสาวณัฐพร ศรีเจริญ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

303 B5904167 นายนลธวัช มิกขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

304 B5904822 นางสาวรุ่งไพลิน ยอดแค สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

305 B5905515 นางสาววลัยพรรณ ปภาศรีวิบูลย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

306 B5905607 นายนันทิพัฒน์ ดวงโสภา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

307 B5905874 นายวันชัย ปานมพฤกษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

308 B5905997 นายชนินทร์ มาศสุข สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

309 B5906017 นายปวริศร์ วจนะศิริ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

310 B5906352 นายธีรภัทร์ เมฆขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

311 B5906376 นางสาวแพรวา ปิติวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

312 B5906482 นายวิทูรย์ ไชยเสนา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

313 B5906553 นางสาวดวงกมล สุริยาศักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

314 B5906789 นางสาวจรรยพร เทินสะเกษ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

315 B5906819 นางสาวจิราวรรณ เม้าราษี สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

316 B5906840 นางสาวนันทิชา โลไธสง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

317 B5906901 นางสาวแพรวพราว สมน้อย สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

318 B5908110 นายณชรต จันทร์นาม สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

319 B5909292 นายจักรกฤษ ค าดี สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

320 B5909490 นายภูศิต โกติรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

321 B5909957 นางสาวชามาวีร์ สังคนานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

322 B5910090 นางสาวศิริรัตน์ ม่วงจ่ัน สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

323 B5910106 นางสาวรวิภา ตาดทอง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

324 B5910434 นางสาวนาตยา เก้ือสกุล สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

325 B5910533 นางสาวฐาปนี ลับดีพะเนา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

326 B5911745 นายเกียรติศักด์ิ สอนสิทธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

327 B5911974 นางสาวจิราวรรณ ประภาษร สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

328 B5912407 นายสุพจน์ สอดศรีจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

329 B5912643 นายอดิศร บึงมุม สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

330 B5913640 นายณัฐวุฒิ ขุนสูงเนิน สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

331 B5914029 นายรุ่งโรจน์ ทองใย สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

    10.00 - 11.00 น.
ห้องอบรมฝ่ำย

สนับสนุน
โครงกำรวิจัยฯ
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ห้องสัมนำ
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332 B5914692 นายธีรยุทธ ยืนยง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

333 B5915422 นายมนัสชัย ชฎาวุฒิ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

334 B5915972 นายชากีรีน บากา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

335 B5916702 นายอัครวัฒน์ ถาวร สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

336 B5917310 นางสาวปวีณา พินิจวรานนท์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

337 B5917341 นางสาวนิตยา นันตา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

338 B5917372 นางสาวกนกพิชญ์ บุญทา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

339 B5921010 นางสาวรุจา เหมพลชม สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

340 B5921089 นางสาวแพรพลอย พันพิพิธ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

341 B5921102 นางสาวชุติมา จันทพันธ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

342 B5921119 นางสาวนันทิยา กองศรี สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

343 B5921270 นายนนทวัฒน์ ยศปินตา สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

344 B5921676 นางสาวนูรอีลา ปูเตะ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

345 B5921805 นางสาวAnantaya Timtong สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

346 B5922390 นายอัครพนธ์ มีสนม สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

347 B5922550 นายชลนธี วัชระคุปต์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

348 B5922604 นางสาวจรินยา ถ้ ากลาง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

349 B5922611 นางสาวสุภาพรรณ สารสุข สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

350 B5922628 นางสาวดลญา อินทร์บัว สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

351 B5924707 นางสาวเพียงออ อุทธาพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

352 B5925858 นางสาวกนกนาถ ใหญ่สว่าง สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

353 B5927326 นายจรัญ ศรีภิรมย์ สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

354 B5927838 นายดนัยพร วรามิตร สาขาวิชาวิศวกรรมการ ผลิต

355 B5702152 นายณัฐพงษ์ ขว้างปิน สาขาวิชาวิศวกรรม ธรณี

356 B5608270 นายณัฐกานต์ พุฒพิมาย สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

357 B5803149 นางสาวปานตะวัน โกการัตน์ สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

358 B5803279 นายพยุงศักด์ิ ติดใจดี สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

359 B5804078 นางสาวภูริชญา ตามสีรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

360 B5807147 นายสมรักษ์ ทองค า สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

361 B5809752 นางสาวปรางทอง เป็งทอง สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

362 B5900060 นางสาวลัดดา บุดดาวงค์ สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

363 B5909193 นางสาวปนัดดา ผลวิลัย สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

364 B5910588 นางสาวจิรวดี สนธิเณร สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

365 B5918010 นางสาวปาริชาติ วงค์นันท์ สาขาวิชาวิศวกรรม เซรามิก

366 B5530199 นางสาวอาภัสรี เล็กมณี สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

367 B5808885 นางสาวกาญจน์กมล ไทยแท้ สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

368 B5810536 นางสาวนุชรี ศรีแสง สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี
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369 B5815258 นางสาวนภัสวรรณ ยอดมณี สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

370 B5815449 นายธีรภัทร โพธ์ิศรี สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

371 B5815517 นางสาวมณฑกาญจน์ ชอบใจ สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

372 B5815524 นางสาวรัชนีวรรณ กองรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

373 B5815562 นายรังสิมันต์ุ เง็กคอย สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

374 B5819409 นางสาวอมรรัตน์ นพฤทธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

375 B5822515 นายจิตตินันท์ แสนภูวา สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

376 B5824502 นางสาวมัสญา จักรไชย สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

377 B5825493 นางสาวสุพีเรีย ถนัดค้า สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

378 B5911950 นางสาวฮัฟเซาะห์ โละมะ สาขาวิชาวิศวกรรม เคมี

379 B5710690 นายสุรศักด์ิ โม่กลาง สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

380 B5714650 นางสาวรุ่งลาวัลย์ สอนค าแก้ว สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

381 B5719341 นางสาวเบญจสิริ เพ็งหม่ืนไวย สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

382 B5800797 นายธีระยุทธ เดชะโคบุตร สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

383 B5808144 นายจักพงษ์ ไผ่นอก สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

384 B5808281 นางสาวกนกวรรณ อ่อนละมัย สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

385 B5809165 นายศุภชัย เมาตะยา สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

386 B5809349 นายศิว แม้นมีศรี สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

387 B5809912 นายศตวรรษ ชิงชัยภูมิ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

388 B5812776 นายศรันย์ ปุณะปุง สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

389 B5813902 นางสาวธัญกร จ าค า สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

390 B5814800 นายณัฐธัญ ศรีวิชา สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

391 B5821921 นายวรินทร วารินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

392 B5822928 นางสาวอมรรัตน์ เทียบแสน สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

393 B5900299 นางสาวเบญญาภา ศรีชานันท์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

394 B5900510 นายเกรียงไกร สร้อยโพธ์ิ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

395 B5900626 นายนันทวัฒน์ ยืนยง สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

396 B5901159 นางสาวปภาพร ม่ันสกุล สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

397 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

398 B5902095 นางสาวสุทธิดา ลีดอกไม้ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

399 B5902309 นายพงศกร หึกขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

400 B5902576 นายลัทธวัฒน์ เรืองประเสริฐ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

401 B5902880 นางสาวปาริชาติ วงค์พัฒศิลป์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

402 B5903665 นางสาวศิริพร รินทร สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

403 B5903962 นางสาวกัณฐิกา พิมพาสร้อย สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

404 B5904020 นางสาวยุวรี เอ่ียมศรี สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

405 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

10.00 - 11.00 น.
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406 B5904198 นายจิรวัฒน์ ช่างสากล สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

407 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

408 B5904785 นายณัฐวรท ชนะภักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

409 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

410 b5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

411 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

412 B5906284 นายจักรพันธ์ วรรณเลิศ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

413 B5906802 นางสาวอารญา นามพวน สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

414 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

415 B5907564 นางสาวพรชิตา จันเรียง สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

416 B5907748 นางสาวศศิวรรณ งึดสันเทียะ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

417 B5908257  นางสาวนางสาว มาลินี หารศรี ภูมิ  สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

418 B5908332 นางสาวศุภลักษณ์ สิงทอง สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

419 B5908486 นายจีระศักด์ิ โสรส สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

420 B5909001 นายกัมปนาท ศรีก้อม สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

421 B5909056 นายธนิก นิวัติ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

422 B5909629 นางสาวปภาวรินทร์ สังข์เสวก สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

423 B5909773 นางสาวรุจิราพร คมข า สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

424 B5910243 นางสาวพลอยนภา แสงม่วง สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

425 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

426 B5910571 นางสาวศศิธร เพ็งสุวรรณ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

427 B5910595  นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

428 B5910847 นายไตรภาค เพ็ชรินทร์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

429 B5911424 นางสาวสุเมธ สุขส าอางค์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

430 B5911509 นายสุทธิพงศ์ ราชเสนา สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

431 B5913060 นางสาวชารียา โยชน์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

432 B5913213 นางสาวสุนิสา นาโรรัมย์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

433 B5913220 นายธนวินท์ สินธารา สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

434 B5913565 นายวีระศักด์ิ ลุนนารี สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

435 B5913923 นางสาวจิราภรณ์ วิเศษสังข์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

436 b5915446 นายกลวัชร เรืองจันทร์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

437 B5915842  นายไพศาล สุพรเงิน สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

438 B5916023 นางสาวณัฐวดี เหล่าทะนนท์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

439 B5916276 นางสาวสุภาวดี น้อยอุบล สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

440 B5916450 นางสาวนภัสนันท์ ดอกกุหลาบ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

441 B5916665 นางสาวณัฐวดี พูนมณี สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

442 B5920365 นางสาวอรญา คงอ่อน สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร
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443 B5920389 นางสาวมริสรา นาพิณ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

444 B5920402 นายสิรภัทร โตศิริ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

445 B5920419 นางสาวอิสริยาภรณ์ ฤทธิคง สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

446 B5920440 นางสาวเกษศราวัลย์ แมขุนทด สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

447 B5920457 นางสาวอารยา ถิตย์แสน สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

448 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

449 B5920464 นายสิทธิพล องคะศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

450 B5920488 นางสาวมัณฑนา เหย่ียวยา สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

451 B5920501 นายวัศพล จันพายัพ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

452 B5920587 นางสาววันสว่าง ตะเกิงผล สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

453 B5920594 นายพัทธดนย์ นาชิน สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

454 B5922284 นางสาวชฎาภรณ์ สุวรรณภักด์ิ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

455 b5922505 นายฐปณัฐ สุดใจ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

456 B5923045 นายศักด์ิสิทธ์ิ สอนสมบูรณ์สุข สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

457 B5923052 นางสาวจันทนา สีลาน้ าเท่ียง สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

458 B5924929 นางสาวจุฬาลักษณ์ ชะนะบุญ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

459 B5927746 นางสาวอฐิตญา ฐิตวาณิชย์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

460 B5953332 นายอรรถพล เกิดพงษ์ สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

461  ฺB5811410 นายเมธา วงชารี สาขาวิชาวิศวกรรม เกษตร

462 B5951260 นางสาวธนภรณ์ เย่ือใย สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

463 B5952663 นางสาวอินทร์อร ชัยบ ารุง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

464  ิB5851683 นางสาวเครือวัลย์ ดอกแก้วกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร

465 B6090395 นางสาวณัฐรัตน์ แสนศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอน นิกส์

466 B5720293 นายธงชัย อินต๊ะบุญมา สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี

467 B5950287 นางสาวสุดารัตน์ คมพุดซา สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สัตว์

468 b5950331 นายธีรพันธ์ุ ค าค้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สัตว์

469 B5951055 นายวิราวรรณ หร่ายขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สัตว์

470 B5951857 นางสาวนวลละออ งามเมืองปัก สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สัตว์

471 B5951888 นางสาวกนกวรรณ พุทธจักร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต สัตว์

472 B5851904 นางสาวกนกวรรณ เอการัมย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

473 B5851935 นางสาวสิริพร ดวงส าราญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

474 B5851942 นางสาวปิยรัฏ พงศ์อุดม สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

475 B5852079 นางสาวเบญจวรรณ มูกขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

476 B5852154 นายธนวรรธก์ อ่วมประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

477 B5852192 นางสาวประณัฐดา พร้ิงกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

478 B5852277 นางสาวบุญฑริกกา สว่างเมฆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

479 B5852345 นางสาวสายทอง วงษาไชย สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช
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480 B5852734 นางสาวอัญชิสา โมงขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

481 B5852772 นางสาวสุพัทธมล เมืองเจริญ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

482 B5854172 นางสาวประนัตดา นะราแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

483 B5951581 นายชินวัตร์ ภูแสนศรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

484 B5951635 นางสาวเสาวลักษณ์ ด านิล สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

485 B5953134 นายธีรพงษ์ รัตนาธิวัด สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

486 B5953387 นางสาวนาฏชุดา มหามาตย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต พืช

487 B5851720 นางสาววริศรา เรืองศรี สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

488 B5851850 นางสาวธัญธิดา งาเกาะ สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

489 B5851881 นางสาวลัดดาวัลย์ แสนมี สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

490 B5852031 นางสาวกันตา พิมพ์กระโทก สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

491 B5852406 นางสาวภคินี น่ิมเนียม สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

492 B5852697 นางสาวปิยะธิดา โรจนวิจิตรกุล สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

493 B5852796 นางสาวนภัสสร ศรีประเสริฐ สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

494 B5854202 นางสาวสิรามล สุกใส สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

495 B5854219 นางสาวนัทชา ชมเผ่า สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

496 B5854271 นางสาวอารีรัตน์ น้อมกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

497 B5950577 นางสาวพชรภรณ์ ราภานิกร สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

498 B5950584 นางสาวสิริกัลยา เบ็ญเจิด สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

499 B5950690 นางสาวกนกลักษณ์ เสาแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยี อาหาร

500 B5720286 นางสาวลดาวัลย์ ก้อนแก้ว สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

501 b5800285 นายจักรพรรด์ิ เสโส สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

502 B5800636 นายชานนท์ ประจันนวล สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

503 B5803118 นายสิทธิไชย อรุณวัฒนชัย สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

504 B5804573 นางสาวสุมณทิพย์ ฉ่ าประวิง สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

505 B5804924 นางสาวสายธาร จินดาศรี สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

506 B5805587 นางสาวปภัสรา ทุยยะค่าย สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

507 B5806478 นางสาวธัญสุดา นิยมพงศ์พิพัฒน์ฺ สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

508 B5809011 นายวัฒนา ดอมไธสง สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

509 B5809929 นายกิตติ จริยามา สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

510 B5811526 นางสาวนันทรัตน์ ปล่ังกลาง สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

511 B5814022 นางสาวนภสร แผ่นผา สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

512 B5820627 นางสาววงศกร โอมฤก สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

513 B5820702 นายกิตติทัต สิทธิขุนทด สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

514 B5820733 นางสาวอนุสรา เทียมพล สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

515 B5820870 นางสาวปัญญาพร ค้ าชู สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

516 B5820887 นายพชรพล สุทธินันท์ สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี
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517 B5823918 นายวิทย์ทานุ สุภาอิน สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

518 B5824106 นางสาวสิริมา ต่อติด สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

519 B5825929 นายอลงกรณ์ สาระไชย สาขาวิชาเทคโนโลยี ธรณี

520 B6090364 นางสาวสุวิมล สลักศิลป์ สาขาวิชาเคมี

521 B6028541 นางสาวเกษร อินอ านวย สาขาวิชา แมคคาทรอนิกส์

522 B5902187 Mr.itsara omkrathok Manufacturing Engineering

523 B5904488 Mr.PHONTAP DUANGMA Manufacturing Engineering

524 B5900268 นางสาวอทิตยา ตรีครุฑพันธ์ุ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

525 B5901739 นายชูศักด์ิ ขอชมกลาง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

526 B5903559 นายพงศ์อนันต์ พิลาล้ า วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

527 B5903627 นายนราธิป ใจม่ัน วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

528 B5903634 นางสาวนัฐยา กลับไชย วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

529 B5911639 นางสาวเจนจิรา เงางาม วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

530 B5912179 นางสาวศิริยากรณ์ สุจริต วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

531 B5912230 นางสาวรวินันท์ พรมภา วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

532 B5912582 นางสาวพลอยไพลิน รุประมาณ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

533 B5912674 นางสาวกฤติมุข กฤษแก้ว วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

534 B5914159 นางสาวพรทิพย์ โพธ์ิทอง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

535 B5914173 นายศุภวิชญ์ เหลืองจารุ วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

536 B5915675 นาย ภานุพงศ์ หนูยอด วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

537 B5915736 นางสาวรัชดาภรณ์ อ้วนหล่ า วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

538 B5916191 นางสาวสุรีย์พร เดชกุล วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

539 B5917280 นายเมธัส จิตร์คง วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

540 B5922000 นายอภิวัฒน์ อินทร์ชู วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
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