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036360502004-1 นาย กิตติพงษ   กลิ่นหอม ครุศาสตรอุตสาหกรรม

1 036360502023-1 นาย ตระการ   หลาบุตร ครุศาสตรอุตสาหกรรม

2 036350502007-5 นาย ธนชล   สุภากาญจน ครุศาสตรอุตสาหกรรม

3 036360503007-3 นาย ธัชนนท   ทองแกมนาค ครุศาสตรอุตสาหกรรม

4 036360501056-2 นาย นัฐพงษ   หัวหนองหาร ครุศาสตรอุตสาหกรรม

5 036360502017-3 นาย พันมังกร   ดอนทอง ครุศาสตรอุตสาหกรรม

6 036360501055-4 นาย ภีรภัทร   ใจดี ครุศาสตรอุตสาหกรรม

7 036360502014-0 นาย ภูริ   รุจิระยรรยง ครุศาสตรอุตสาหกรรม

8 036360502007-4 นาย รัฐภูมิ   แกววงษ ครุศาสตรอุตสาหกรรม

9 036360502006-6 นาย ศุภกิตติ์   เนื้อนิ่ม ครุศาสตรอุตสาหกรรม

10 036360505004-8 นาย สิทธิพล   ใจดี ครุศาสตรอุตสาหกรรม

11 036360505002-2 นาย อัครชัย   สิทธิชัย ครุศาสตรอุตสาหกรรม

12 036350805736-3 นางสาว จุฑามาศ   หนอคําหลา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

13 036350805827-0 นางสาว เจนจิรา   เหลาสุดโท เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

14 036350805306-5 นางสาว ชมพูนิกข   ดาวัลย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

15 036250805309-1 นางสาว ชาลิสา   บุญยศิลป เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

16 036050805333-5 นางสาว ฐิติมา   คงบุญมี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

17 036350805712-4 นางสาว ฐิรพร   ชัยงามเมือง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

18 036250805736-5 นางสาว ณพิชชา   สมดังใจ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

19 036050805646-0 นางสาว ณัชชา   ทองพุม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

20 036250805711-8 นางสาว ณัฐฐินันท   หวานหู เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

21 036350805233-1 นางสาว ณัฐธยาน   โกศลวิริยะกิจ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

22 036050805457-2 นางสาว ณัฐพร   มะเล็งลอย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

23 036350805128-3 นางสาว ดามิยา   สุทธิศิลธรรม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

24 036050805334-3 นางสาว ทยิดา   ไชยกิจไพบูลยศรี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

25 036350805516-9 นางสาว ทิชาภรณ   สุนทรวงค เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

26 036350805227-3 นางสาว ธนิษฐา   ไพบูลยวุฒิโชค เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

27 036050805643-7 นางสาว ธัญชนก   พึ่งจันทร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

28 036350805111-9 นางสาว ธัญลักษณ   บุญมาก เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

29 036050805153-7 นางสาว ธีรนาฎ   กําลังหาญ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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30 036250805102-0 นางสาว นวพร   อิทธิ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

31 036350805114-3 นางสาว เบญญารัตน   โตใหญ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

32 036350805124-2 นางสาว ปณาลี   ศรีปน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

33 036350805507-8 นางสาว ปารมี   สะอิ๊ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

34 036350805646-4 นางสาว พนาพร   ลักษณา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

35 036150805512-2 นางสาว พรรณนิภา   วงศเสนา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

36 036050805207-1 นางสาว พิชญา   ประทุมทอง เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

37 036350805513-6 นางสาว พิมพิภัทร   นกนอย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

38 036250805324-0 นางสาว รันชยา   เมฆฉิม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

39 036350805625-8 นางสาว วรรณรญา   ฟอรด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

40 036350805142-4 นางสาว วราภรณ   พรมชาติ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

41 036350805107-7 นางสาว วิภวานี   พจนา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

42 036050805634-6 นางสาว วิมลรัตน   แกวทัต เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

43 036050805252-7 นางสาว ศศิประภา   นาคสัมปุรณะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

44 036050805222-0 นางสาว ศุภศิริ   เจียมจตุรพัฒพร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

45 036050805204-8 นางสาว สโรชา   กันติยางกูร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

46 036250805333-1 นางสาว สุพิชญา   แซเลา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

47 036350805428-7 นางสาว สุภาวิณี   แกวชนะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

48 036250805731-6 นางสาว สุริวงศ   บัวเล็ก เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

49 036250805307-5 นางสาว อรทัย   อัศวประสิทธิ์กุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

50 036250805109-5 นางสาว อัญโชค   สุขทวีกูล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

51 036250805302-6 นาย กฤศ   วรานันทอังกูร เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

52 036350805831-2 นาย กิตติศักดิ์   เชื้อสุข เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

53 036350805113-5 นาย จักรวรรดิ์   มวงมา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

54 036350805324-8 นาย จิรกิตติ์   นาจําปา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

55 036250805106-1 นาย จิรายุทธ   วงคภักดี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

56 036350805121-8 นาย ธงไชย   ศิรินัย เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

57 036050805202-2 นาย ธนพล   วัฒนศิลปปรีชา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

58 036350805520-1 นาย นพรุจ   นาคงาม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

59 036350805112-7 นาย นภัสกร   ไชยศรีสุด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
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60 036050805344-2 นาย นวพร   สุขเกษม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

61 036350805106-9 นาย นันทวัฒน   ธนวัตไพศาล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

62 036350805708-2 นาย บุญสืบ   ชูชีพ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

63 036250805303-4 นาย ปฐมพร   นิ่มเจริญพงษ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

64 036350805436-0 นาย ปาไม   พึ่งงาม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

65 036350805122-6 นาย พศวีร   บุญยม เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

66 036250805741-5 นาย พัฒนพงษ   โพธิมณี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

67 036350805127-5 นาย พิรพัฒน   เฉลิมเกียรติพิกุล เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

68 036050805317-8 นาย พีรัสัญจ   บาลศรี เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

69 036350805101-0 นาย พุฒิพงศ   สิงหบุญมา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

70 036350805123-4 นาย โมกษจุฑา   เถื่อนโตะ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

71 036250805108-7 นาย วิวรรธน   สกุลทราวัฒน เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

72 036350805109-3 นาย ศิโรจน   ตุมโหมด เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

73 036350805503-7 นาย อนันตชัย   เกษสุวรรณ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

74 036250805335-6 นาย อภิสิทธิ์   บุญญา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

75 056350201003-3 นางสาว พรรณวษา   พาเสนห วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

76 056350201007-4 นางสาว สุชาดา   ธรรมจง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

77 056350201030-6 นาย กรณธนัตถ   อัมพรพิพัฒน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

78 056150201147-2 นาย ณธวรรธณ   บางมณีสกุล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

79 056350201032-2 นาย ธนะพงศ   ยิ่งวรรณเจริญ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

80 056150201224-9 นาย ธราธร   อุทศรี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

81 056350201006-6 นาย ธีรพร   พรหมศร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

82 056250201052-2 นาย ธีระศักดิ์   ผาฮุย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

83 056350201021-5 นาย ปณิธิ   สุขมาศ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

84 056350201008-2 นาย ปญญวัฒน   เกิดผล วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

85 056150201001-1 นาย วรกร   ทองใบ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

86 056350201015-7 นาย วิศิษฎ   มูลเดช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

87 056150201005-2 นาย สุภัทร   ชูวงษ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

88 056150201215-7 นาย สุรัฐพล   สังขตรีเศียร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

89 056150201150-6 นาย อิทธิโชติ   ชื่นดี วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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90 056250402059-4 นางสาว กชกร   บุญธรรม วิศวกรรมศาสตร

91 056250401085-0 นางสาว เกวลิน   ทองเสาร วิศวกรรมศาสตร

92 056150403068-6 นางสาว จิรภัทร   หริ่มฉํ่า วิศวกรรมศาสตร

93 056250403076-7 นางสาว จุฑาวรรณ   กุลพันธ วิศวกรรมศาสตร

94 056150403071-0 นางสาว ชฎาพร   แฝงดาหาร วิศวกรรมศาสตร

95 056150403028-0 นางสาว ชนกสุดา   จันทรพุม วิศวกรรมศาสตร

96 056250405020-3 นางสาว ชนัดดา   สกุลรัมย วิศวกรรมศาสตร

97 056150407051-8 นางสาว ชนากานต   จุกสีดา วิศวกรรมศาสตร

98 056150403074-4 นางสาว ชลธิชา   พรมมุณี วิศวกรรมศาสตร

99 056250401033-0 นางสาว ณัชชา   สารลึก วิศวกรรมศาสตร

100 056050401011-0 นางสาว ณัฐดาพร   ภูสุข วิศวกรรมศาสตร

101 056250451002-4 นางสาว ณัฐศรา   ใจดี วิศวกรรมศาสตร

102 056250402055-2 นางสาว ธนภรณ   ทองอินทร วิศวกรรมศาสตร

103 056150403084-3 นางสาว นัฐมล   เหรียงบํารุง วิศวกรรมศาสตร

104 056250401034-8 นางสาว นันทรัตน   สงทิพย วิศวกรรมศาสตร

105 056050401015-1 นางสาว นุชจรีย   รักกมล วิศวกรรมศาสตร

106 056250402011-5 นางสาว เบญญาภา   อุดมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร

107 056250402060-2 นางสาว เบญญารัตน   ตาคําปญญา วิศวกรรมศาสตร

108 056250405015-3 นางสาว พัทธวรรณ   ทิพยประจักร วิศวกรรมศาสตร

109 056150403027-2 นางสาว พิชชากร   กนกนาค วิศวกรรมศาสตร

110 056250407026-8 นางสาว ภัทราพร   หอหอม วิศวกรรมศาสตร

111 056050401089-6 นางสาว มัลลิกา   เดชสุภา วิศวกรรมศาสตร

112 056250451004-0 นางสาว รัตนาภรณ   ใจปนธิ วิศวกรรมศาสตร

113 056150401080-3 นางสาว วรรณธิดา   แซลอ วิศวกรรมศาสตร

114 056250401051-2 นางสาว วรรณพร   เหลารัตนอุนจิต วิศวกรรมศาสตร

115 056150403025-6 นางสาว วรรณิพา   รายสันเทียะ วิศวกรรมศาสตร

116 056050401042-5 นางสาว วรรัตน   พัฒนสรนันท วิศวกรรมศาสตร

117 056250404014-7 นางสาว วราลี   สมบุญญะ วิศวกรรมศาสตร

118 056250407044-1 นางสาว วรินทร   ศักสุนทร วิศวกรรมศาสตร

119 056250402052-9 นางสาว ศศิวรรณ   ผลพืช วิศวกรรมศาสตร
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120 056250403022-1 นางสาว ศิรดา   กลิ่นโพธิ์กลับ วิศวกรรมศาสตร

121 056050401079-7 นางสาว สุชัญญา   ปุณยาพรชัย วิศวกรรมศาสตร

122 056250402058-6 นางสาว สุพิชฌาย   นิ่มละมัย วิศวกรรมศาสตร

123 056250407034-2 นางสาว สุภัคฐฌา   บัลลังก วิศวกรรมศาสตร

124 056050402054-9 นางสาว สุภาวดี   ทองดี วิศวกรรมศาสตร

125 056150403024-9 นางสาว อรณา   แผนสมบูรณ วิศวกรรมศาสตร

126 056150403003-3 นางสาว อรอนงค   ออนมาสาย วิศวกรรมศาสตร

127 056050402096-0 นางสาว อรัญญา   พันธวิชัย วิศวกรรมศาสตร

128 056250404006-3 นางสาว อัญชิสา   วุฒิสม วิศวกรรมศาสตร

129 056250402064-4 นางสาว อัญชิสา   ศรีจันทร วิศวกรรมศาสตร

130 056150403048-8 นาย กณิศพงศ   ถาวร วิศวกรรมศาสตร

131 056150401073-8 นาย กฤษฎา   เบาทอง วิศวกรรมศาสตร

132 056250401087-6 นาย กิตติศักดิ์   ทองทา วิศวกรรมศาสตร

133 056250401088-4 นาย เกรียงไกร   โชติพนิชเศรษฐ วิศวกรรมศาสตร

134 056260455021-9 นาย เกียรติศักดา   คําสอาด วิศวกรรมศาสตร

135 056150401070-4 นาย จักกรี   สุนเสียน วิศวกรรมศาสตร

136 056250401131-2 นาย จิรายุส   ศักดิ์บรรพต วิศวกรรมศาสตร

137 056250405066-6 นาย จีระวัฒน   พันเมือง วิศวกรรมศาสตร

138 056150401090-2 นาย เจษฎา   ตาทิพย วิศวกรรมศาสตร

139 056250401001-7 นาย ชนาธิป   แซหลี วิศวกรรมศาสตร

140 056250401008-2 นาย ชยณัฐ   สันทราย วิศวกรรมศาสตร

141 056150403096-7 นาย ชัชวาล   โยธี วิศวกรรมศาสตร

142 056150403066-0 นาย ชาญชัย   สุภาพ วิศวกรรมศาสตร

143 056150405051-0 นาย โชคชัย   ดวงชื่น วิศวกรรมศาสตร

144 056250401078-5 นาย ฐิรกรณ   ตั้งวิเศษทรัพย วิศวกรรมศาสตร

145 056150403065-2 นาย ณรงคชัย   วนาพิทักษกุล วิศวกรรมศาสตร

146 056050401059-9 นาย ณัฐชนน   รัตนะ วิศวกรรมศาสตร

147 056050401036-7 นาย ณัฐดนัย   ทาเวียง วิศวกรรมศาสตร

148 056050402057-2 นาย ณัฐพงษ   สุขสวัสดิ์ วิศวกรรมศาสตร

149 056250403015-5 นาย ณัฐภัทร   มโนธรรม วิศวกรรมศาสตร
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150 056250401035-5 นาย ธชย   รัตนา วิศวกรรมศาสตร

151 056050402075-4 นาย ธณฌา   นครังสุ วิศวกรรมศาสตร

152 056050401044-1 นาย ธนโชติ   จันทรสุข วิศวกรรมศาสตร

153 056050401052-4 นาย ธนพล   ฤทธิ์จีน วิศวกรรมศาสตร

154 056250401130-4 นาย ธนาวุฒิ   รุงโรจน วิศวกรรมศาสตร

155 056150406004-8 นาย ธีรภัทร   แววพิลา วิศวกรรมศาสตร

156 056150403042-1 นาย ธีระ   ทองคต วิศวกรรมศาสตร

157 056250402002-4 นาย เธียรนริศ   บังคมเนตร วิศวกรรมศาสตร

158 056250401004-1 นาย นธีพร   สิริวัฒนเกตุ วิศวกรรมศาสตร

159 056050405071-0 นาย นพดล   เงินศรี วิศวกรรมศาสตร

160 056250401041-3 นาย นรบดี   ยาสมร วิศวกรรมศาสตร

161 056150403036-3 นาย นัฐวีย   ประภาศรีวรกุล วิศวกรรมศาสตร

162 056150403035-5 นาย นาวิน   รอดเรือง วิศวกรรมศาสตร

163 056150403046-2 นาย ปยวัฒน   ทองธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร

164 056250401029-8 นาย ปุณณวัฒน   ทรัพยอาภรณ วิศวกรรมศาสตร

165 056250402067-7 นาย พรหมเทพ   ประชารักษ วิศวกรรมศาสตร

166 056250405029-4 นาย พัทธนันท   อภินันทนากุล วิศวกรรมศาสตร

167 056150403038-9 นาย พัสวี   โชติวีระสถานนท วิศวกรรมศาสตร

168 056260455011-0 นาย พิสิษฐ   กอนขาว วิศวกรรมศาสตร

169 056150403102-3 นาย พีรธนกรณ   สุนทรกิจชัย วิศวกรรมศาสตร

170 056250405017-9 นาย พีรพัฒน   มะลิลา วิศวกรรมศาสตร

171 056150401061-3 นาย ภควัต   โกมลมาลย วิศวกรรมศาสตร

172 056250405028-6 นาย ภัททพล   สุริยะแกนทราย วิศวกรรมศาสตร

173 056250403019-7 นาย ภูมิเมศวร   วงควิจิตร วิศวกรรมศาสตร

174 056050401047-4 นาย ภูวนนท   กมลสุวรรณ วิศวกรรมศาสตร

175 056050403086-0 นาย มงคลไชย   พุฒหอม วิศวกรรมศาสตร

176 056050401050-8 นาย รัฐฉัตร   เติมเกษมวงศ วิศวกรรมศาสตร

177 056250405006-2 นาย วนัสบดี   สําราญพานิช วิศวกรรมศาสตร

178 056250402008-1 นาย วัชรินทร   ปานนวม วิศวกรรมศาสตร

179 056150403051-2 นาย ศีรชัช   ปลัดสิงห วิศวกรรมศาสตร
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180 056150403082-7 นาย ศุภกร   อยูภู วิศวกรรมศาสตร

181 056250402004-0 นาย ศุภวิชญ   ตั้งพรโชติชวง วิศวกรรมศาสตร

182 056150403016-5 นาย เศรษฐไชย   ยิ้มเพ็ชร วิศวกรรมศาสตร

183 056250406023-6 นาย สราวุธ   เวียงแก วิศวกรรมศาสตร

184 056150403030-6 นาย สิงหา   พึ่งประสม วิศวกรรมศาสตร

185 056250405030-2 นาย สุภาพ   นนทแกว วิศวกรรมศาสตร

186 056050401004-5 นาย สุรพล   โอสถเสถียร วิศวกรรมศาสตร

187 056050401013-6 นาย สุลักษณ   ปานสุข วิศวกรรมศาสตร

188 056250405018-7 นาย เสฏฐนันท   มะลิขาว วิศวกรรมศาสตร

189 056250405008-8 นาย โสภณ   ศรีรัตนโช วิศวกรรมศาสตร

190 056250405022-9 นาย อชิระ   ลุนผง วิศวกรรมศาสตร

191 056250401019-9 นาย อนวัช   นัดดา วิศวกรรมศาสตร

192 056250402018-0 นาย อนุศาสน   ตระกูลรัตนโชค วิศวกรรมศาสตร

193 056150403031-4 นาย อภินัทธ   แสนปาง วิศวกรรมศาสตร

194 056250407032-6 นาย อมรเทพ   ชายทวีป วิศวกรรมศาสตร

195 056150403022-3 นาย อลงกรณ   จุยคง วิศวกรรมศาสตร

196 056250402009-9 นาย อัฐสนัย   ขุนไชยรักษ วิศวกรรมศาสตร

197 056150401106-6 นาย อัษฎา   วงษยอด วิศวกรรมศาสตร

198 056250401009-0 นาย อุกฤษฎ   กาญจนวัฒน วิศวกรรมศาสตร


