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คณะวิทยาศาสตร์
ลําดับท่ี สาขาวิชา/วิชาเอก รหัสประจําตัว ช่ือ - สกุล

1 เคมี  5511400077 นางสาวจตุพร  ด้วงทอง
2 เคมี  5511400082 นายไชยอนันต์  พันธุ์ศักดานนท์
3 เคมี  5511400099 นายถนัดกิจ  จิตเจริญดี
4 เคมี  5511400109 นายทักษ์ดนัย  อุ่นเจริญ
5 เคมี  5511400110 นางสาวพรสุวรรณ  บัวงาม
6 เคมี  5511400138 นางสาวมินตรา  ทองดี
7 เคมี  5511400165 นางสาวสิริกาญจน์  แต้สงเคราะห์
8 เคมี  5511400178 นางสาวอภิญญา  อบมา
9 เคมี  5511402330 นางสาวกมลมาศ  โสณะชัย
10 เคมี  5511402356 นางสาวกุลวิศา  ติกุล
11 เคมี  5511402385 นางสาวจันทร์ทิพย์  ผลาเลิศ
12 เคมี  5511402453 นางสาวทิฆัมพร  อุปลาบัติ
13 เคมี  5511402477 นางสาวธัญภรณ์  สิงห์คง
14 เคมี  5511402482 นายธีระ  สีหัวโทน
15 เคมี  5511402499 นายนฤดล  ภูศรี
16 เคมี  5511402507 นางสาวนฤดี  บรรดาตั้ง
17 เคมี  5511402518 นางสาวนฤพร  เข็มเพชร
18 เคมี  5511402543 นางสาวเบญจมาศ  สาระธรรม
19 เคมี  5511402552 นางสาวปรียาพร  พลดร
20 เคมี  5511402563 นางสาวปรียาภรณ์  บุญรักษ์
21 เคมี  5511402576 นางสาวปิยะพร  ทาละลัย
22 เคมี  5511402581 นางสาวพจนา  ชอบธรรม
23 เคมี  5511402598 นางสาวพัชรี  ปะขะเต
24 เคมี  5511402619 นางสาวลลิตา  ทองสะอาด
25 เคมี  5511402664 นางสาวสรัญญา  สงนอก
26 เคมี  5511402712 นางสาวอนุรักษ์  แม่นสุข
27 เคมี  5511402725 นางสาวอมรฉัตร  กุลวงศ์
28 เคมี  5511403742 นางสาวชื่นนภา  พรอร่าม

ลําดับท่ีสําหรับนักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องCLB5202 ช้ัน 2  อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับการสําเร็จการศึกษาและการก้าวสู่ตลาดงานในอาเซียน”
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29 เคมี  5511403751 นางสาวนรีกุล  พรมมาโฮม
30 เคมี  5511403775 นางสาวปานทิพย์  แหร่มกระโทก
31 เคมี  5511403830 นางสาวรัฐณัฐอร  ป้องแก้ว
32 เคมี  5511403847 นางสาววิสุพร  ดีดวงพันธ์
33 เคมี  5511403856 นางสาวสุภารัตน์  โตนันท์
34 เคมี  5511403867 นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวงศ์
35 เคมี  5511403892 นางสาวอภิญญา  โคระรัตน์
36 เคมี  5511404400 นางสาวจุฬาลักษณ์  ดําพะธิก
37 เคมี  5511404439 นางสาวณธิดา  ชาตรี
38 เคมี  5511404446 นางสาวตุ๊กตา  ตามกลาง
39 เคมี  5511404455 นางสาวธนัญพร  สยามล
40 เคมี  5511404466 นางสาวนุชฤทัย  บุญประชม
41 เคมี  5511404484 นางสาวมลิวรรณ  นาดี
42 เคมี  5511404510 นางสาวสุวนันท์  พันธ์เลิศ
43 เคมี  5511405807 นางสาวอนุธิดา  ภาโส
44 เคมี  5511405915 นางสาวมาริษา  พลคํา
45 เคมี  5311400644 นางสาววนิดา  พงษ์ผา
46 เคมี  5311400747 นายอภิสิทธิ์  การศักด์ิ
47 เคมี  5311404460 นายปริวัฒน์  ศรีสุนทร
48 เคมี  5211400669 นางสาวปิยะดา  นนทะการ
49 เคมี  5211403789 นายพงษ์นรินทร์  ยอดสิงห์
50 จุลชีววิทยา  5511400037 นายธีรัชต์  ชมภูดี
51 จุลชีววิทยา  5511401450 นางสาวกรกช  หนุนวงค์
52 จุลชีววิทยา  5511401489 นางสาวกัญญาภัค  ไหว้พรหม
53 จุลชีววิทยา  5511401504 นางสาวเกสราพร  จ่าหร่าย
54 จุลชีววิทยา  5511401515 นายจักรพงศ์  อ้ิมคํา
55 จุลชีววิทยา  5511401528 นางสาวจารวี  วรรณชาติ
56 จุลชีววิทยา  5511401540 นางสาวจุฑามาศ  ชุมเสน
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57 จุลชีววิทยา  5511401560 นางสาวเจนจิรา  สาริโล
58 จุลชีววิทยา  5511401595 นายชัยวุฒิ  พิศพงษ์
59 จุลชีววิทยา  5511401605 นางสาวชิดชนก  ดวงแก้ว
60 จุลชีววิทยา  5511401616 นางสาวชุติมา  ทองอ้ม
61 จุลชีววิทยา  5511401661 นายตรีทเศศ  บัวศรี
62 จุลชีววิทยา  5511401674 นางสาวทวีวัน  คล่องดี
63 จุลชีววิทยา  5511401689 นางสาวทักษพร  บุญสุข
64 จุลชีววิทยา  5511401737 นางสาวเนตรนภา  พลมนตรี
65 จุลชีววิทยา  5511401744 นายบุญญฤทธิ์  กุแก้ว
66 จุลชีววิทยา  5511401753 นางสาวเบญจวรรณ  แสงลอย
67 จุลชีววิทยา  5511401827 นางสาวผกามาศ  พวงมะลิ
68 จุลชีววิทยา  5511401858 นางสาวพนิดา  ไชยพร
69 จุลชีววิทยา  5511401872 นางสาวพรรณภัทร  เลิศศรี
70 จุลชีววิทยา  5511401894 นางสาวพิมพ์มณี  วงศ์ตรี
71 จุลชีววิทยา  5511401900 นางสาวพูลทรัพย์  ชมดี
72 จุลชีววิทยา  5511401946 นางสาวเยาวเรศ  กันธินาม
73 จุลชีววิทยา  5511401966 นางสาวรุ่งนภา  พลเทพ
74 จุลชีววิทยา  5511401979 นางสาวลักษณา  เวฬุวนารักษ์
75 จุลชีววิทยา  5511401991 นางสาววชิราภรณ์  หัตถกร
76 จุลชีววิทยา  5511402002 นางสาววนิดา  ปัสสาสิงห์
77 จุลชีววิทยา  5511402013 นางสาววนิดา  แพงจ่าย
78 จุลชีววิทยา  5511402026 นางสาววรรณภา  ศรีพรม
79 จุลชีววิทยา  5511402057 นางสาววัชราภรณ์  จันทปัญญา
80 จุลชีววิทยา  5511402103 นางสาวศรีจักรี  ศรีจันทร์
81 จุลชีววิทยา  5511402114 นางสาวศิระประภา  มินาผล
82 จุลชีววิทยา  5511402132 นายศิวภูมิ  บุดดีภักด์ิ
83 จุลชีววิทยา  5511402149 นางสาวศุภัทรา  ถาวรบุตร
84 จุลชีววิทยา  5511402206 นางสาวสุภาพร  ยังมงคล
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85 จุลชีววิทยา  5511402217 นางสาวสุภาพร  วิริยะพันธ์
86 จุลชีววิทยา  5511402220 นางสาวสุวรรณี  งามแสง
87 จุลชีววิทยา  5511402242 นางสาวหทัยกาญจ์  ไชยศร
88 จุลชีววิทยา  5511402251 นายอภิวัฒน์  พูลเพ่ิม
89 จุลชีววิทยา  5511402262 นางสาวธนิดา  คํามีแก่น
90 จุลชีววิทยา  5511402275 นายอวิรุทธ์  พรมรัตน์
91 จุลชีววิทยา  5511402280 นางสาวอัษฎาพร  ภักดีลุน
92 จุลชีววิทยา  5511402312 นางสาวอาริยา  ทองชุมภู
93 จุลชีววิทยา  5511402325 นางสาวอิสราภรณ์  ศรีสะอาด
94 จุลชีววิทยา  5511404196 นางสาวกมลรส  กําแพงนิล
95 จุลชีววิทยา  5511404208 นางสาวกฤษณา  เฉลียว
96 จุลชีววิทยา  5511404222 นางสาวดารารัตน์  ประสิทธิ์
97 จุลชีววิทยา  5511404237 นางสาวพีระฉัตร  วีระพันธ์
98 จุลชีววิทยา  5511404253 นางสาวมะลิวรรณ์  ชายทวีป
99 จุลชีววิทยา  5511404299 นางสาววารุณี  สมอนา
100 จุลชีววิทยา  5511404327 นางสาวศิริวรรณ  สําลีอ่อน
101 จุลชีววิทยา  5511404358 นางสาวสุชีราวรรณ  สีทากุลเศรษฐ์
102 จุลชีววิทยา  5511404369 นางสาวอรอนงค์  โพธา
103 จุลชีววิทยา  5511405678 นางสาวรัชนี  มุสิกา
104 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611400832 นางสาวจันทรา  พรมสิงห์
105 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611400858 นางสาวชนิษฐา  โชติพรม
106 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611400872 นายณัฐพล  ปัตลา
107 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611400900 นายตุลาการ  เชยจันทา
108 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611400911 นายโตมร  พรมอุนาถ
109 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611401101 นางสาวมณีกาญจน์  เกษร
110 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611401130 นายวรวิช  คุณารักษ์
111 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611401228 นายสถิระ  เสง่ียมทรัพย์
112 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611401240 นางสาวสุธาทิพย์  สุหงษา
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113 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404142 นายแดนนุพล  ผะดาเวช
114 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404151 นายทศพล  พูดเพราะ
115 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404162 นายธวัชชัย  ภาระวัน
116 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404175 นายพิบูลย์  แว่นแคว้น
117 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404180 นางสาวเพ็ญนภา  วงมาลี
118 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404197 นางสาวมณีวรรณ  ภาคสุโพธิ์
119 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404209 นายวีระ  โพธิ์ศรี
120 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404210 นายศรายุทธ  จันทิมา
121 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404223 นายสุวิทย์  ลาธุลี
122 เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 5611404238 นายอรรถชัย  อุระ
123 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511400909 นางสาวกนกวรรณ  คล้ายสุบรรณ์
124 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511400910 นางสาวขนิษฐา  ม่ันจิต
125 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511400938 นายณัฐพัชร์  สุวรรณธานี
126 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511400978 นางสาวไพลิน  โคตพันธ์
127 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511400983 นางสาวยุพินพร  ผลสวิง
128 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511400990 นางสาววนิดา  พรหมสิงห์
129 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401009 นายวรวุฒิ  ทองศิริ
130 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401023 นางสาววิไล  คําเพาะ
131 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401038 นายศิรวุฒิ  เงาศรี
132 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401045 นางสาวศุภวดี  แสนทวีสุข
133 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401054 นางสาวสมจิต  พิพิธ
134 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401065 นางสาวหัสยา  ติชาวัน
135 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401078 นายอนุพล  ดําริห์
136 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401083 นางสาวอัญชญา  ชูแก้ว
137 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401090 นายอิทธิศักด์ิ  บุญงาม
138 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511401100 นายอุดมศักด์ิ  มหานิติพงษ์
139 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511402914 นายจิตรภณ  สาระ
140 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511402927 นางสาวฉัตฑริกา  ไชยขาว
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141 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511402932 นายชิตพล  สีหาพงษ์
142 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511402958 นายณัฐพล  กกรัมย์
143 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511402969 นางสาวตรีสุคนธ์  สิเนหะวัฒนะ
144 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511402987 นายนทีธร  ชาติบัวหลวง
145 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511402994 นายนัทธวุฒิ  โพธิรัชต์
146 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403007 นางสาวนาฏลดา  เอกสะพัง
147 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403021 นายบุญมี  เวียงอินทร์
148 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403036 นางสาวประกายแก้ว  นิยมคุณ
149 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403043 นายพัชระ  เข่ือนเพชร
150 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403052 นางสาวมนต์นภา  ไชยสัตย์
151 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403063 นายฤชุกร  สุขเจริญ
152 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403076 นางสาววันเพ็ญ  แดงอาจ
153 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403081 นายวิจิตร  สายโสภา
154 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403098 นายวุตธินันต์  ซาผู
155 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403119 นายศิริชัย  พิทักษ์กิจ
156 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403122 นายศุภกฤต  สีแดง
157 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403137 นางสาวสมฤดี  สกุลพงศ์
158 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403164 นายสุริยา  วงค์คะสุ่ม
159 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403177 นางสาวสุรีย์รัตน์  ชัยวงค์
160 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511403182 นายอภิชาต  บุญสุยา
161 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511404033 นายนัฐวุฒิ  คันที
162 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511404040 นายบุณศักย์  สาริก
163 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511404088 นายฤทธินันท์  ตันสิงห์
164 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511404150 นางสาววรรณวิสา  มณีพูล
165 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405072 นายกฤษฎา  ฤกษ์ศิริสุข
166 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405094 นางสาวกิตติยา  เขียวสุดตา
167 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405115 นางสาวจุรีวรรณ  โนมะยา
168 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405133 นางสาวณัฐกานต์  ตั้งยศวิไล
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169 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405140 นายเดชานันท์  จันทร์สระคู
170 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405159 นายทศพร  งามเถ่ือน
171 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405160 นายนิตินัย  ศรีขาว
172 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405195 นางสาวประริญา  โสภิณ
173 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405221 นางสาวพรพิมล  จันทร์นันต์
174 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405236 นายพีรดนย์  ไชยมี
175 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405243 นายพุทธิพงษ์  สุทธิคําภา
176 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405252 นายรชพงษ์  จําปาแพง
177 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405276 นายวิกรม  สุขศิริ
178 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405298 นางสาวศกลวรรณ  ปัญญานุภาพ
179 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405302 นายสงกรานต์  สอนศรี
180 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405326 นายสัญชัย  เชื้อกุลา
181 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405331 นางสาวสุมาลี  หงษา
182 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405348 นางสาวอริยา  ราวินิต
183 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5511405713 นางสาวรจนา  วิลามาศ
184 เทคโนโลยีสารสนเทศ  5111441986 นางสาววรรณภา  ฮงทอง
185 ฟิสิกส์  5511400183 นางสาวจิดาภา  ลมอ่อน
186 ฟิสิกส์  5511400190 นายชนะพงศ์  คําทา
187 ฟิสิกส์  5511400202 นางสาวทิพวรรณ  สดใส
188 ฟิสิกส์  5511400213 นายธรรมกรานต์  พังยะ
189 ฟิสิกส์  5511400226 นายบรรดาศักด์ิ  อ่างมณี
190 ฟิสิกส์  5511400231 นางสาวปิยธิดา  ฤทธิรณ
191 ฟิสิกส์  5511400248 นางสาวผณิตรา  ทวีโคตร
192 ฟิสิกส์  5511400257 นางสาวพิศมัย  กมลภา
193 ฟิสิกส์  5511400268 นายวรเมศ  คนเชื้อ
194 ฟิสิกส์  5511400286 นายวุฒิชัย  อ่อนตา
195 ฟิสิกส์  5511400293 นายสมภพ  สุขเฉลิม
196 ฟิสิกส์  5511402785 นางสาวธนัชพร  อุทธา
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197 ฟิสิกส์  5511402817 นางสาวภัทรวดี  คําเคนบ้ง
198 ฟิสิกส์  5511402835 นางสาววราภรณ์  ปึเปี้ย
199 ฟิสิกส์  5511404545 นางสาวจีรธาร  ปักษาไพร
200 ฟิสิกส์  5511404554 นายเจนวิทย์  ยวงปรางค์
201 ฟิสิกส์  5511404611 นายปรัชญ์ตระกูล  เกาะก่ิง
202 ฟิสิกส์  5511404624 นายพิสิฐพงศ์  เหิรเมฆ
203 ฟิสิกส์  5511404639 นางสาวเยาวพรรณ  ประสานจิตร
204 ฟิสิกส์  5511404655 นางสาววิลัยวรรณ์  จําปาพันธ์
205 ฟิสิกส์  5511404679 นางสาวศิริกัญญา  พรมบุดดี
206 ฟิสิกส์  5511404714 นางสาวสุพัตรา  มายูร
207 ฟิสิกส์  5311401094 นายศุภวิชญ์  บุญปัญญา
208 ฟิสิกส์  5311403861 นางสาวฎิรฎา  มาสู่
209 ฟิสิกส์  5211402407 นางสาวจิรานุช  พรมดี
210 ฟิสิกส์  5211402421 นางสาวพจนีย์  สมรุด
211 ฟิสิกส์  5111410447 นายโมลี  จําปาวะดี
212 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400318 นางสาวกรวิการ์  บุราชรินทร์
213 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400321 นางสาวกฤติกา  ศรีณรงค์กูล
214 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400404 นางสาวจันทร์จิรา  รัญคําภา
215 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400440 นางสาวจุฑาทิพย์  ไชยรักษ์
216 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400514 นางสาวทัดพร  เอฟวา
217 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400527 นางสาวธัญญาภรณ์  คงสําราญ
218 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400532 นายธัญพิสิษฐ์  ใจบุญ
219 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400549 นายธิยากรณ์  โกษา
220 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400572 นางสาวนันทิยา  จันทโร
221 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400594 นางสาวปวีณา  ปิ่นทอง
222 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400604 นายปิยณัฐ  กองแก้ว
223 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400615 นายพลวัชร  สามิลา
224 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400628 นายพลวัฒน์  กระแสโท
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225 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400633 นายภัคภัทร  นาอุดม
226 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400721 นายวันนเรศวร์  สิงหัษฐิต
227 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400743 นางสาวศิมาพร  ตะเคียนเกลี้ยง
228 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400763 นายสิทธิชัย  ศรีพันธ์
229 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400776 นายสิทธิชัย  สายสุด
230 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511400781 นายสุรสิทธิ์  เบ้าคํา
231 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511404772 นายคณาพันธ์  แสงใส
232 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511404819 นายเจษฎา  แซ่จึง
233 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511404844 นายปราโมช  บุญล้อม
234 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511404853 นายปิยะชาติ  แววศรี
235 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511404864 นางสาวภัทรษร  พรมทอง
236 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511404950 นายอภิรักษ์  มีชัย
237 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5511405876 นายณัฐวุฒิ  มูลอ่อน
238 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5311401173 นายเกริกฤทธิ์  บรรดาศักด์ิ
239 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5311401236 นางสาวชุลีพร  วงษ์ศิริ
240 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5311401348 นายปรัชญา  นามวิชัย
241 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5311401599 นายสิทธิชัย  ปังอุทา
242 วิทยาการคอมพิวเตอร์  5311404123 นางสาววิยะดา  เทียมขุนทด
243 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511400826 นางสาวจิราวรรณ  สุมาลุย์
244 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511400831 นางสาวชลิกา  แก้วพฤกษ์
245 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511400848 นางสาวปัฏฐวีภรณ์  ดิษเจริญ
246 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511400857 นางสาวพรรทิวา  นามบุญ
247 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511400868 นางสาวพัชรินทร์  ตุ้มอ่อน
248 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511400871 นางสาวมุขมณี  พงษ์กระโทก
249 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511400886 นายวุฒิไกร  วงศ์กลาง
250 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511400893 นายสิทธิชัย  ศรีพันธ์
251 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511402851 นางสาวชุติมณฑน์  จันทร์ตรี
252 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511402862 นายธีระยุทธ  งามศิริ
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253 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511402880 นายศศิวงศ์  บุญสิงห์
254 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511402897 นางสาวสุพัตรา  วนาพันธ์
255 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511404961 นายชินวัฒน์  วงค์หนายโกฏ
256 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511404974 นายธนากร  คําสอน
257 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511404996 นายบัญชารัตน์  ทองกุล
258 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511405003 นางสาวปัทมา  คําธุรี
259 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511405014 นางสาวฟาริดา  แสนศรี
260 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511405027 นายโยธิน  ศรีไทย
261 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  5511405058 นางสาวอ้อมทอง  พงษ์วิเศษ
262 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 5311402556 นายอัครเดช  แก้วมณี
263 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 5311402570 นายอิทธิวัฒน์  สามแท่น
264 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิชาเอกสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 5311404826 นายอรรถวุฒิ  บุญสู่
265 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5311402750 นางสาวรัตน์ติการ  บุราชรินทร์
266 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401111 นางสาวกมลชนก  หาเคน
267 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401139 นางสาวจุฑามาศ  หมูเหลา
268 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401146 นายตระการ  พรมสําลี
269 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401155 นางสาวนิตยา  ปิตตาทะสา
270 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401166 นางสาวพรรณิการ์  พวงประโคน
271 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401179 นางสาวภัทรานิษฐ์  ทวีพันธ์
272 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401184 นางสาวเยาวลักษณ์  เพ็งเผื่อน
273 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401191 นายรชต  โคตทาริน
274 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401203 นางสาวรัตนาภรณ์  ภาระวงศ์
275 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401214 นางสาวรุ่งตะวัน  แก่นนิล
276 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401232 นางสาววิจิตตรา  ลาธุลี
277 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401249 นางสาววิลาวัลย์  อินทร์แก้ว
278 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401258 นางสาวศศิธร  เมฆหมอก
279 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401269 นางสาวศศิวิมล  วรรณวัตร
280 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401272 นางสาวสมวิภา  จารุขันธ์
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281 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511401319 นางสาวอุมาพร  เสนคราม
282 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403199 นางสาวกมลทิพย์  สมนึก
283 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403201 นายกฤษฎา  ธานี
284 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403212 นายเกรียงศักด์ิ  พันธ์วิไล
285 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403225 นางสาวฐาปนี  คํ่าคูณ
286 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403256 นางสาวประภัสสร  อัครธรรม
287 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403267 นางสาวทัชชภร  จันทอน
288 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403270 นางสาวพิมพ์พร  พลีใส
289 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403292 นางสาวยุภาวรรณ  อุปถัมภ์
290 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403306 นางสาววิลาสินี  ศรีทะวรรณ์
291 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511403317 นางสาวสุชาวลี  สายภา
292 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511405371 นางสาวธิดารัตน์  มณีศรี
293 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511405409 นางสาวภัคนภา  อนุภักด์ิ
294 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511405438 นางสาวลักษ์ชนก  แสนทวีสุข
295 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511405445 นายสมเกียรติ  ขัมภรัตน์
296 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  5511405454 นางสาวสุมณฑา  พิทักษ์เทพสมบัติ
297 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401124 นางสาวจิตตรา  โอสถศรี
298 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401322 นางสาวขนิษฐา  คําโสภา
299 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401337 นางสาวจิดาภา  สุวรรณเพชร
300 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401344 นายธนพงษ์  พบลาภ
301 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401353 นายธรรมนูญ  โสตะพรามณ์
302 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401364 นางสาวนภารัตน์  สีเหลือง
303 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401377 นายปริญญา  คําผาลา
304 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401382 นางสาวพรทิพา  เอ้ือสิวะคุณ
305 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401416 นางสาวสุทธิดา  เขียวค้า
306 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511401429 นางสาวหนึ่งฤดี  วิทยากุล
307 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403362 นางสาวกฤตพร  อินทร์งาม
308 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403375 นางสาวขวัญฤทัย  บุญเมือง
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309 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403380 นางสาวจันทิมา  แสนแก้ว
310 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403397 นางสาวจินดามาตร์  สีหะวงษ์
311 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403427 นายเฉลิมชนม์  สมนึก
312 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403432 นางสาวโชติรส  โชติพันธ์
313 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403449 นางสาวดวงพร  จันทร์ศรี
314 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403458 นางสาวดารารัตน์  ทูนไธสง
315 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403469 นางสาวธัญญาภรณ์  สารพล
316 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403472 นายธีรวัฒน์  ศุภศร
317 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403502 นางสาวนิภาวรรณ  สะดา
318 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403513 นางสาวบุญธิดา  ไชยสนาม
319 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403526 นางสาวเบญจวรรณ  สารีที
320 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403531 นางสาวปิยรัตน์  ลม้ายจําปา
321 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403548 นางสาวพิศมัย  จําปาสา
322 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403557 นายพีระพัฒน์  โพธิราช
323 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403593 นางสาวมนัสยา  ชื่นชมชนะ
324 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403603 นางสาวยุภาภรณ์  บุญช่วย
325 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403632 นางสาววิจิตรา  แสงใบ
326 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403649 นางสาวไปรยา  เตือประโคน
327 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403658 นายวุฒิกร  สุเรรัมย์
328 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403672 นางสาววราภรณ์  สุวรรณะ
329 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403687 นางสาวสุนทรี  มณีคํา
330 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403694 นางสาวสุพัตรา  ปฏิโชติ
331 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403706 นางสาวสุพัตรา  มะโร
332 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403717 นางสาวแสงระวี  พลโยราช
333 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403922 นางสาวขวัญชนก  ทองเจริญ
334 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511403944 นางสาวบุศกร  แสงเมือง
335 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405465 นางสาวจิระสุดา  ทุนประเทือง
336 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405483 นางสาวจิราพร  เชื้ออินทร์
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337 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405508 นางสาวณัฐวดี  บุริบัน
338 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405522 นางสาวทัศนีย์วรรณ  ดาวัน
339 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405537 นางสาวธิดารัตน์  คล้ายแก้ว
340 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405553 นางสาวนุจรีย์  เลาศรี
341 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405564 นางสาวปวีณา  เตือประโคน
342 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405577 นางสาวเพ็ญพิชชา  ศรีสุข
343 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405582 นางสาวรัชนีกร  บุตตะสุริย์
344 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405599 นางสาวรัชนีกร  ปรือทอง
345 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405609 นางสาววัชรา  มุลพิลึก
346 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405610 นางสาวศิราภรณ์  ดวงชัย
347 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405623 นางสาวศิริพร  พงษ์ธนู
348 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405638 นายศิริวัฒน์  ศิริชนะ
349 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405645 นางสาวศุภิสรา  อินธิเดช
350 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405654 นางสาวสุวรรญา  สิทธิแต้สกุล
351 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405665 นายอนุชิต  โปรยทอง
352 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405690 นางสาวกัญญารัตน์  สมคะเณย์
353 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405793 นางสาววาสนา  นามราชา
354 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405821 นางสาวนงนุช  นามเสนาะ
355 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405843 นางสาววิไลพร  มาทอง
356 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  5511405933 นางสาวพลอยไพรลิน  นันทเพชร


