
ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
1 50220029 นาย กฤษดา สายทองคํา                     ผาน  
2 50220037 นาย กิตติพิชญ เพ็ญจันทร              ผาน
3 50220045 นางสาว กุลธิดา จันทราทิพย                ผาน
4 50220052 นาย เกริกไกร ฉันทเลิศวิทยา             ผาน
5 50220060 นาย เกรียงไกร ศรีธร                    ผาน
6 50220086 นาย เกียรติคุณ กาวิละ                  ผาน
7 50220094 นางสาว จวงจันทน จันทรกระจาง            ผาน
8 50220110 นางสาว จันทิมา เจริญศิลป                 ผาน
9 50220128 นางสาว จารุวรรณ ศรมีทอง                   ผาน

10 50220136 นาย จิตติชาญ สุวรรณจินดา               ผาน
11 50220144 นาย จิรวัฒน โทสังคหะทิสากุล           ผาน
12 50220151 นางสาว จิราพร เทียนก่ิงแกว               ผาน
13 50220169 นาย จิรายุ อมรพิพัฒน                  ผาน
14 50220177 นางสาว จิรารัตน หงษเวียงจันทร          ผาน
15 50220193 นาย เจษฎา ย้ิมวิลัย                    ผาน
16 50220201 นาย ฉัตรชัย เผือกรมโพธ์ิ              ผาน
17 50220227 นาย เฉลิมฤทธิ์ พรหมสุวรรณ              ผาน
18 50220235 นาย ชัชวาลย วัฒนะโชติ                 ผาน
19 50220243 นาย ชัยนิตย ทองประเสริฐ               ผาน
20 50220250 นาย เชิดศักดิ์ ลิมปนันทจิต            ผาน
21 50220268 นาย ฐิติวัฒน โตทวีแสนสุข              ผาน
22 50220276 นางสาว ณัฐกานต ลิขิตผลจรูญ               ผาน
23 50220292 นาย ถนัดกิจ พันธวรการ                 ผาน
24 50220300 นาย ทวีพงษ รักแผนดินธรรม             ผาน
25 50220318 นาย ทินลักษณ  จันทนาคา ผาน
26 50220326 นางสาว ทิพยรัตน เฑียรฆประสิทธิ์          ผาน
27 50220334 นาย ธีรพัฒน  สันธนะโยธิน ผาน
28 50220342 นาย ธนวัฒน สนตาเถร                    ผาน
29 50220359 นางสาว ธนัชภัค พงศเบญญาภา                ผาน
30 50220367 นางสาว ธนาพร เลาหะชัย                    ผาน
31 50220375 นางสาว ธนาภรณ ภักไชย                     ผาน
32 50220383 นาย ธนินท สามเสน                      ผาน

วิศวกรรมคอมพิวเตอร



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
33 50220391 นาย ธวัช เพประโคน                      ผาน
34 50220409 นางสาว ธัญญธร ผิวผอง                     ผาน
35 50220417 นาย ธีรนันท ผองไพศาลเสรี             ผาน
36 50220425 นาย ธีรพงษ ย่ังยืน                    ผาน
37 50220441 นาย นัฐพนธ บัวคล่ี                    ผาน
38 50220458 นางสาว นัฐพร ฤทธิ์ขจร                     ผาน
39 50220466 นางสาว นัฐพรรณ ฤทธิ์ขจร                   ผาน
40 50220474 นาย นาวี เอกกวี                        ผาน
41 50220482 นางสาว เบญจสิริ ต้ังจิตลิขิตสกุล          ผาน
42 50220508 นางสาว ประภัทรพร ไชยชมภู                  ผาน
43 50220516 นางสาว ปยะนุช วิจิตรกุลสวัสดิ์           ผาน
44 50220524 นาย พงศธร  ผลพฤกษา ผาน
45 50220532 นาย พงศพัฒน จันทรแกว               ผาน
46 50220540 นาย พรบพิตร สหกิจชัชวาล                ผาน
47 50220557 นางสาว พรพิมล จันทสอน                     ผาน
48 50220565 นาย พรหมบัญชา เจียมพานทอง              ผาน
49 50220573 นางสาว พัชราภรณ ปุกแกว                  ผาน
50 50220581 นางสาว พันทิวา ศรีอุทัย                   ผาน
51 50220599 นาย พีระ สุวรรณกาศ                     ผาน
52 50220607 นาย พูลศักดิ์ ปดกันภัย                ผาน
53 50220615 นาย เพชรภูมิ พุมแจง                  ผาน
54 50220631 นาย ภูมิพัฒน ภูมิศานติพงศ            ผาน
55 50220649 นางสาว ชญานภิศ  ฐิติธนภูมิ ผาน
56 50220656 นางสาว มัณฑนา ยาพรหม                     ผาน
57 50220664 นาย มานะ วงษทอง                       ผาน
58 50220672 นาย ยุทธพงศ อุณหทวีทรัพย             ผาน
59 50220680 นางสาว เยาวภา นามบุญลือ                   ผาน
60 50220698 นาย รชานนท จันทรักษรังษี              ผาน
61 50220706 นางสาว วรรณิศา คงสุข                      ผาน
62 50220714 นาย วรวุธ เกตุศรีบุรินท               ผาน
63 50220722 นาย วรสิษฐ ศศิศรี                     ผาน
64 50220730 นาย วศิน มงคลสาร                       ผาน
65 50220748 นาย วสวัต วุฒินันติวงศ                ผาน



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
66 50220755 นาย วันชัย โมฆรัตน                    ผาน
67 50220763 นางสาว วันทณี สําราญสุข                    ผาน
68 50220771 นางสาว วัลลภา นอยยาโน                    ผาน
69 50220789 นาย วิทยา ทากา                         ผาน
70 50220805 นาย วิภูดล วัชรสาคร ผาน
71 50220813 นาย วิโรจน อุนอกพันธ                ผาน
72 50220821 นางสาว วิลาสินี อินทรวิเศษ               ผาน
73 50220839 นางสาว วิสสุตา พวงสอน                     ผาน
74 50220854 นาย วีรชัย เดชเจริญสี                  ผาน
75 50220870 นาย ศรัณย นนทคําจันทร                ผาน
76 50220888 นาย ศรัณยพงศ ชื้นประไพ                ผาน
77 50220896 นางสาว ศรินยา โชติวัฒนา                   ผาน
78 50220904 นางสาว ศิริรัตน ประดับ                   ผาน
79 50220912 นาย ศิริวัฒน เสาศิริ                  ผาน
80 50220920 นาย ศุภกิจ จิระศิริโชติ                ผาน
81 50220938 นาย ศุภชัย แสงแกววัฒนา                ผาน
82 50220953 นาย ศุภวัฒน โพยมรัตน                 ผาน
83 50220961 นาย สมชาติ รุจิระยรรยง                 ผาน
84 50220979 นาย สรายุทธ อรุณวิศวกุล                ผาน
85 50220987 นาย สิงหา ชุปวา                        ผาน
86 50221001 นางสาว สิริลักษณ ชามะสนธ์ิ               ผาน
87 50221019 นางสาว สุนันทา สุขเฉลิมชัย                ผาน
88 50221027 นางสาว สุพรรษา ธนานิธิไพศาล               ผาน
89 50221035 นาย สุเมธ กองผุย                       ผาน
90 50221043 นางสาว สุรีรัตน  เทียนถวาย ผาน
91 50221050 นาย สุวัฒน สังขยานนท                 ผาน
92 50221068 นางสาว อธิมาตร ฉัตรชยานุสรณ              ผาน
93 50221076 นาย อนุชา จันทเสรีนนท                 ผาน
94 50221084 นางสาว ปราณปรียา  ศรีสุระ                    ผาน
95 50221100 นางสาว อภิญญา แตงอําไพ                     ผาน
96 50221126 นางสาว อรพนิ  นพพันธ ผาน
97 50221134 นาย อรรถพงษ พงษสมบูรณ               ผาน
98 50221142 นาย อัครวินท ทาวธงไชย                ผาน



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
99 50221167 นาย เอกวัส มัจฉาชีพ                    ผาน

100 50224591 นาย ณัฐภัทร   ถวิลนอก ผาน
101 50224609 นาย ภารวี   ปลีหะจินดา ผาน
102 50224641 นาย ธีรวัฒน  เบญจมาศ ผาน
103 50224658 นางสาว เรวดี  ยมแกว ผาน
104 50224666 นาย อนุรุทธ   สงสกุล ผาน



 
ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  

1 48222210 นาย ธนัฐชกฤษฏก สิริเบญญาภิรัชต ผาน
2 49221609 นาย กิตติศักดิ์  รักพงษ ผาน
3 49221625 นาย ขจร  จงภักดิ์ไพศาล ผาน
4 49221716 นาย เฉลิมพล ศรีมีสวน ผาน
5 49221773 นาย ฐาปนกร วทานิยสกุล ผาน
6 49221872 นาย ธนศักดิ์ เจริญศรี ผาน
7 49222151 นางสาว ศศิธร ศรียางนอก ผาน
8 49222243 นาย อภินันท สินศิริ ผาน
9 49222268 นาย อรรคพล การปลูก ผาน

10 49222292 นาย อาซีด โหดสุบ ผาน
11 50221183 นาย กฤษณะ ทองสุก                       ผาน
12 50221191 นาย กิตติพงษ เมฆโหรา                  ผาน
13 50221209 นาย กิษดิศ สุไลหมัด                    ผาน
14 50221217 นาย ไกรวี แกวสวัสด์ิ                  ผาน
15 50221225 นาย กรฤต  อัครพัฒน ผาน
16 50221233 นาย คุรุศักดิ์ ผิวหอม                  ผาน
17 50221241 นาย จอมพล อุปฮาด                       ผาน
18 50221258 นาย จักรพล ใจเย็น                      ผาน
19 50221274 นาย จิติศักดิ์ จรมา                    ผาน
20 50221282 นาย จิรายุ ภูพงศ                     ผาน
21 50221290 นาย จีระ จันทโค                        ผาน
22 50221308 นาย เจษฎา เดโชเกียรต์ิ                 ผาน
23 50221316 นาย เจษฎา บาดตาสาว                     ผาน
24 50221324 นาย ชฎา  ไทยรัตน ผาน
25 50221332 นาย ชนมชนะ ศรีสมบูรณ                 ผาน
26 50221340 นาย ชนาวุธ สายเชื้อ                    ผาน
27 50221357 นาย ชนินทร ทรัพยแสนดี                ผาน
28 50221399 นาย ชัยณรงค โภชนากรณ                 ผาน
29 50221407 นาย ชาตรี จันทะจร                      ผาน
30 50221415 นาย ชานนท ฐิตานันทบุตร                ผาน
31 50221423 นาย ชุติวัฒน  เมฆใจดี ผาน
32 50221431 นาย ณัฐนันท มิลินทานุช                ผาน

วิศวกรรมเคร่ืองกล



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
33 50221456 นาย ณัฐพล ธีระพิทยาพงศ                ผาน
34 50221464 นาย ณัฐภูมิ วงศสิโรจนกุล             ผาน
35 50221480 นาย ดนุวัศ สุทธานุรักษ                ผาน
36 50221498 นางสาว ดวงหทัย ลายจําปา                    ผาน
37 50221506 นาย ดํารงศักดิ์ พจนพิมล                 ผาน
38 50221514 นาย ตฤณฤกษ พระเมือง                   ผาน
39 50221530 นาย ทวีศักดิ์ ซาวลิแสน                 ผาน
40 50221563 นาย ธนากร ไทยมีสุข                     ผาน
41 50221589 นาย ธวัชชัย ธรรมเกตุ                   ผาน
42 50221621 นาย นันทพงษ พงษพิริยะเดชะ            ผาน
43 50221639 นาย นิรุตต คุมเณร                    ผาน
44 50221654 นาย บงการ เมียงอารมณ                  ผาน
45 50221670 นาย บัณฑิต หอมอินทร                   ผาน
46 50221688 นางสาว บุหงา สมปาง                        ผาน
47 50221696 นาย ปฏิภาณ วีรยวรางกูร                 ผาน
48 50221704 นางสาว ประกายรัตน  จันทพิทักษ ผาน
49 50221738 นาย ปรัชญา จีนงาม                      ผาน
50 50221746 นาย ปติพล แกวประไพ                   ผาน
51 50221761 นาย พงศศิริ  ศิลสังวรณ ผาน
52 50221787 นาย พิทาย แกวเคน                      ผาน
53 50221795 นาย พีรวัฒน รัตนเลิศ                  ผาน
54 50221852 นาย ภาคภูมิ สุวรรณสวัสด์ิ              ผาน
55 50221878 นาย ภาณุพงษ ชัยมนัสกุล                ผาน
56 50221886 นาย ภานุพงษ คาธัญญะเจริญ            ผาน
57 50221902 นางสาว ภูริตา กมลคุณชัย                   ผาน
58 50221910 นาย มงคล  แดงสมุทร ผาน
59 50221951 นาย วริณ  เวศนารัตน ผาน
60 50221969 นาย วศิน ศิริไพบูลย                   ผาน
61 50221977 นาย วสันต สาทิพจันทร                 ผาน
62 50222033 นาย วีรวงศ นุกูลกิจ                   ผาน
63 50222041 นาย วุฒิพงษ ชัยภูมิ                   ผาน
64 50222058 นาย วุฒิพงษ บุญไธสง                   ผาน
65 50222082 นาย ศักดิ์สิทธิ์ พะเนาไธสง             ผาน



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
66 50222090 นาย ศุภกฤษ กันติพงศพิพัฒน            ผาน
67 50222108 นาย เศรษฐา ค้ําชู                       ผาน
68 50222116 นาย สมศักดิ์ จุนใจ                     ผาน
69 50222124 นาย สรไกร ใบพราว                      ผาน
70 50222132 นาย สรศักดิ์ แตงสุข                    ผาน
71 50222140 นาย สหราช เฉยฉํ่า                       ผาน
72 50222157 นาย สักรินทร มุนินทร                  ผาน
73 50222165 นาย สัณฐิติ ธรรมเจริญ                  ผาน
74 50222173 นาย สิทธิพงษ  จุลมณีรัตนกุล ผาน
75 50222207 นาย สุรเดช กามุณี                      ผาน
76 50222231 นาย อนิรุทธิ์ หนูนุย                  ผาน
77 50222256 นาย อภิรักษ ประวันจะ                  ผาน
78 50222264 นาย อภิวัฒน กุลากูล                   ผาน
79 50222280 นาย อานัณท เท่ิงไธสง                  ผาน
80 50222306 นาย อิทธิพล คุมภัย                    ผาน
81 50222314 นาย อุทัย รอบคอบ                       ผาน
82 50224724 นาย พงศกร กลับประสิทธิ์ ผาน



 
ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  

1 50380054 นาย กีรติ  สุทธิโกเศศ ผาน
2 50380070 นาย เจริญวัฒน  มโนสงค ผาน
3 50380096 นาย ชวลิต  ลวนะพิพัฒน ผาน
4 50380112 นาย ณัฏฐพล  เพชระบูรณิน ผาน
5 50380120 นาย ทรงพล  อารยะวิไลพงศ ผาน
6 50380138 นาย ทวีวิทย  ปจดี ผาน
7 50380161 นางสาว ธันยชนก  จันทรจิระวิทยา ผาน
8 50380203 นาย นนทชัย  หุนเจริญ ผาน
9 50380252 นางสาว นีลวรรณ  ชูทรัพย ผาน

10 50380260 นาย บรรยงค  ฟุงจิรกิตติกูล ผาน
11 50380294 นาย ปยชัย  ใหญเสมอ ผาน
12 50380302 นาย เพิ่มโชค  ศรีออน ผาน
13 50380351 นางสาว รุงนภา  ซื่อตรง ผาน
14 50380385 นาย วสวัตต์ิ  ปญจรัตน ผาน
15 50380419 นางสาว ศิรินภา  สุมประเสริฐ ผาน
16 50380443 นาย ศุภชัย  ทิพยชนินทร ผาน
17 50380484 นาย สุวัจน  อาศัยพลวง ผาน
18 50380492 นาย จักรพงศ  จิรรัตนสกุล ผาน
19 50380518 นาย อนุกูล  ตันตินิมิตรกุล ผาน
20 50380526 นาย อาชวินทร  สินธุเดชากุล ผาน
21 50380575 นางสาว จุฑารัตน  รัตนคช ผาน
22 50380609 นางสาว ณัฐนันท  จุยหนองเมือง ผาน
23 50380617 นาย วิชญพล  จิตติวุฒิการ ผาน
24 50380625 นาย วิทวัส  ลิขิตเกริกไกร ผาน
25 50380633 นาย ศักดิ์ชัย  เวียงพลออม ผาน

วิศวกรรมเคร่ืองกลและการผลิต



  
ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  

1 49226087 นาย อธิวัฒน จันแดง ผาน
2 50222330 นางสาว กนกรัตน กิจไกรลาศ                 ผาน
3 50222348 นาย กฤษฎา จันทรเพ็ญ                   ผาน
4 50222355 นาย กฤษณะ ปอยงาม                       ผาน
5 50222371 นาย กัมปนาท มีตุม                     ผาน
6 50222389 นาย กีรติ ศิริโกศล                     ผาน
7 50222397 นาย เกียรติศักดิ์ ภาคนาที              ผาน
8 50222405 นาย ครินทร ดวงจันทรทิพย             ผาน
9 50222413 นาย จิรพงศ พรหมมา                     ไมผาน

10 50222439 นางสาว จิราพร  นากวิกรัย ผาน
11 50222462 นางสาว เจนจิรา กิจมหานนท                 ผาน
12 50222488 นาย ฉัตรมงคล อําภามณี                   ผาน
13 50222496 นาย ฉัตรรัฐ คัมภวีระ                  ผาน
14 50222504 นางสาว ชมพูนุท คล่ีฉายา                   ผาน
15 50222520 นาย ชัชวิทย ภาคอุทัย                  ผาน
16 50222538 นาย ชัยวงศ ไชยสัตย                   ผาน
17 50222546 นางสาว ชาคริยา ศิภิกรโอภาส                ผาน
18 50222553 นางสาว ชิดชนก มากจันทร                   ผาน
19 50222579 นางสาว ฐนกร โพธิ์ทองคํา                    ผาน
20 50222587 นาย ฐาปนา จารุสังวร                    ผาน
21 50222603 นาย ฐิรวัฒน อุตสาหะ                   ผาน
22 50222629 นาย ณัชพล จันทรสวาง                  ผาน
23 50222637 นางสาว ณัฐกานต  เต่ียมเจริญ ผาน
24 50222645 นาย ณัฐพล มงคลสืบสกุล                  ผาน
25 50222652 นาย ณัฐพล วงศคํา                       ผาน
26 50222678 นาย ณัฐภัทร ศุภรัตนวรากุล             ผาน
27 50222694 นาย ณัฐวุฒิ ลํามะยศ                     ผาน
28 50222702 นาย ธนภัทร ขาวผอง                     ผาน
29 50222728 นาย ธรรมนูญ โศภาอรุณรุง               ผาน
30 50222736 นาย ธราดล ถนัดคา                      ผาน
31 50222744 นาย ธัชชัย บัวลังกา                    ผาน
32 50222751 นาย ธัญธวัช พรมมา                      ไมผาน

วิศวกรรมไฟฟา



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
33 50222769 นาย ธีรพัชร ภูสันติ                   ผาน
34 50222777 นาย ธีรวรรธน อยูอน                  ผาน
35 50222785 นาย ธีรวิทย ก่ิงแกว                  ผาน
36 50222801 นาย นครินทร วนาภิรมย                 ผาน
37 50222819 นาย นราธิป แกวมั่น                    ผาน
38 50222827 นาย นราธิป พึ่งตน                      ผาน
39 50222835 นางสาว นฤมล ศิริประกอบ                    ผาน
40 50222843 นาย นวพล เขียวชะอุม                   ผาน
41 50222850 นางสาว นัฐชา นิ่มสมุทร                    ผาน
42 50222868 นางสาว นิพร  สันติมาลัย ผาน
43 50222876 นาย บุญญฤทธิ์ สังขเจริญ               ผาน
44 50222884 นางสาว ประภาวดี เจริญวัฒนะ                ผาน
45 50222892 นาย ประวิทย ก้ิมถอง                  ผาน
46 50222900 นาย ปรัชญากรณ เสนา                    ผาน
47 50222918 นาย ปริญญา ชาเทพ                       ผาน
48 50222926 นาย ปยวัฒน อยูสอน                   ผาน
49 50222934 นาย พรวัชร เสนีวงศณอยุธยา            ผาน
50 50222942 นาย พฤษธวัช นอยบัว                    ผาน
51 50222959 นาย พลวัฒน พหลทัพ                     ผาน
52 50222967 นางสาว พัฒนพรรณ ไททิพภพธนากุล             ผาน
53 50222975 นาย พิทยา ศรีเมฆ                       ผาน
54 50222983 นาย พิพัฒน ฤกษพูลทวีพร               ผาน
55 50222991 นาย พิพัฒน อิทธิพร                    ผาน
56 50223015 นาย ภัทราวุธ ทองพัฒน                  ผาน
57 50223023 นาย ภานุวัฒน ศรีรัตนวิทย             ผาน
58 50223031 นาย ภาวิต อังกูรอดิศัย                 ผาน
59 50223049 นาย มโนธรรม ดาวเรือง                   ผาน
60 50223056 นาย มาฆฤกษ รัตนา                      ผาน
61 50223064 นาย มานิตย แกวเพชร                   ผาน
62 50223072 นาย ยอด ปญญาวงค                      ผาน
63 50223098 นาย รัฐวัชร ธารีชาญ                   ผาน
64 50223106 นางสาว รัตนประภา เจริญวัฒนะ               ผาน
65 50223114 นางสาว ลักษณาลี จ่ันมุกดา                 ผาน



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
66 50223130 นาย ลิขิต เหลียวสูง                    ผาน
67 50223148 นาย วชิร ผองสวาง                     ผาน
68 50223171 นาย วันเฉลิม ทองวิชิต                  ผาน
69 50223197 นาย วิทวัส ผาคํา                        ผาน
70 50223205 นาย วีรวัฒน เฉลิมวรรณพร               ผาน
71 50223221 นาย ศิริพงศ พรหมเล็ก                  ผาน
72 50223239 นางสาว ศิริพร แจมทอง                     ผาน
73 50223247 นาย ศุภเชษฐ พรหมคีรี                   ผาน
74 50223254 นาย ศุภเชษฐ หลาแหลง                 ผาน
75 50223262 นาย สกลภพ ฮุนสกุล                     ผาน
76 50223270 นาย สราวุธ บุรีสิงห                   ผาน
77 50223288 นาย สฤษฏยศ เทศดี                      ผาน
78 50223296 นาย สาโรจน เชาวศิริกุล               ผาน
79 50223304 นาย สุชาติ แพรกนก                      ผาน
80 50223338 นาย สุรพงษ หมายเหน่ียวกลาง            ผาน
81 50223353 นางสาว หิรัณยา รัตนโชติกานนท             ผาน
82 50223387 นาย อรรถพล ทองโปรง                    ผาน
83 50223395 นาย อรรถพล พลเย่ียม                    ผาน
84 50223403 นาย อิทธิพร เวชประสิทธิ์               ผาน
85 50223411 นาย เอกบุรินทร วิเศษศิริ              ผาน
86 50223429 นาย โอฬาร ฬิลหาเวสส                    ผาน
87 50224617 นาย ชยุตม   เจริญกิจ ผาน



 
ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  

1 49222904 นาย คเณศ  เปยมสงา ผาน
2 49222995 นาย ชวิน ปะละนัชสุข ผาน
3 49223043 นางสาว ดลนภา พิทักษ ผาน
4 49223373 นาย วรุตม ธาราวัชรศาสตร ผาน
5 49223415 นาย วันชัย อยูสบาย ผาน
6 49223738 นาย เอกชัย นรังสิทธิ์ ผาน
7 50223437 นางสาว กนกวรรณ ชื่นจิต                    ผาน
8 50223445 นางสาว กนกวัลย สมเชื้อ                   ผาน
9 50223478 นางสาว กานตชนก สายสะอาด                  ผาน

10 50223494 นาย เกรียงไกร ซุนไล                  ผาน
11 50223502 นาย คริษฐ กิจเจริญ                    ผาน
12 50223528 นางสาว จันทรทวี แกวบวร                  ผาน
13 50223536 นางสาว จันทิมา สุขคํา                      ผาน
14 50223551 นาย จิตรกร จิตรัตนสุวรรณ               ผาน
15 50223569 นางสาว จุฬาลักษณ  เลาไพบูลยกิจเจริญ ผาน
16 50223601 นางสาว ชลธิชา  สันหะรักษ ผาน
17 50223643 นางสาว ญาณี วงศวินัยพรอม                ผาน
18 50223668 นาย ณัฐพงษ ปล้ืมประเสริฐ              ผาน
19 50223676 นาย ณัฐพล จันทนิตย                    ผาน
20 50223692 นางสาว ณัฐภรญ ดวงจันทรทิพย             ผาน
21 50223700 นางสาว ดุษฎี พงศสกุลไทย                  ผาน
22 50223718 นางสาว ตติยาพร โยโพธิ์                    ผาน
23 50223742 นาย ทศพล  อัตตนาถ ผาน
24 50223759 นางสาว ทิวา จําปาแกว                      ผาน
25 50223767 นาย ธรรมรัตน ยอดดี                    ผาน
26 50223775 นาย ธัชชัย สมบัติมงคล                  ผาน
27 50223783 นางสาว ธิสากร เจริญราษฎร                 ผาน
28 50223817 นาย นันทวัตร ทราธรณ                   ผาน
29 50223825 นางสาว นันทิชา รมเงิน                    ผาน
30 50223833 นางสาว นิธิวรรณ ชาวนาไร                  ผาน
31 50223858 นางสาว เนตรนภา พิมสอาด                    ผาน
32 50223882 นาย ปฐวี กังสเจียรณ                   ผาน

วิศวกรรมอุตสาหการ



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
33 50223924 นางสาว เปมิศา เอ่ียมยัง                   ผาน
34 50223940 นาย พงศไชยวัฒน ดาราเพ็ญ              ผาน
35 50223957 นางสาว พัชรินทร ใจทอง                    ผาน
36 50223981 นาย ภูริณัฐ สุภาไชยกิจ                 ผาน
37 50223999 นางสาว มณิสร ลินปว                      ผาน
38 50224005 นางสาว มนธิดา ผิวสุข                      ผาน
39 50224013 นาย มนัส โคมลอย                        ผาน
40 50224021 นาย มนัสพงษ ผดุงสัตย                 ผาน
41 50224039 นางสาว มาลินี เกิดดวง                    ผาน
42 50224047 นางสาว มินตรา บุญนิล                      ผาน
43 50224088 นางสาว ลลิดา ไชยศรีษะ                     ผาน
44 50224096 นาย ลือชาญ ชาตะวราหะ                   ผาน
45 50224104 นางสาว วนิดา เอ็นดู                       ผาน
46 50224120 นาย วัชรภัทร ตวนเอ่ียม                ผาน
47 50224146 นางสาว วัลภา ไทยสีลา                      ผาน
48 50224153 นางสาว วัลลภินทร พงษนุมกุล             ผาน
49 50224179 นางสาว วิภาภรณ นิธิถาวร                  ผาน
50 50224187 นางสาว วิภาวดี จันทรสีนาค                ผาน
51 50224211 นาย วุฒิชัย พานแกว                    ผาน
52 50224229 นางสาว ศิราพรรณ กาเรียน                   ผาน
53 50224245 นางสาว ศิวพร นุนชูผล                     ผาน
54 50224252 นางสาว ศุณานิจ คชวงศ                     ผาน
55 50224286 นางสาว สมฤทัย อยูดีรัมย                 ผาน
56 50224302 นาย สรายุทธ จักรราช                   ผาน
57 50224310 นางสาว สินีนาต ศรีซาย                    ผาน
58 50224328 นางสาว สิริรัตน ทรงกล่ิน                 ผาน
59 50224344 นางสาว สุชาดา เนียมปุก                    ผาน
60 50224393 นางสาว สุภาพร พลทา                        ผาน
61 50224401 นางสาว สุมณฑกานต จาแกว                 ผาน
62 50224419 นาย สุรชัย บุตรภักด์ิ                  ผาน
63 50224427 นาย สุรชัย เพงงาม                     ผาน
64 50224435 นาย สุรเดช กิติรัตนตระการ             ผาน
65 50224443 นางสาว หทัยรัตน แซซู                   ผาน



ลําดับ เลขประจําตัว คํานําหนา ชื่อ-สกุล ผาน/ไมผาน  
66 50224450 นาย อธิบดี อินปน                     ผาน
67 50224468 นางสาว อนุชิดา ทองรอด                     ผาน
68 50224492 นางสาว อลิศรา สุวัฒนกร                    ผาน
69 50224500 นาย อัครเดช ศิลาโชติ                   ผาน
70 50224526 นาย อัครพล ละออ                        ผาน
71 50224534 นางสาว อัจฉราภรณ เสพสุข                  ผาน
72 50224542 นางสาว อัญชลี อินทจันทร                  ผาน
73 50224559 นางสาว อัมพิรา ธีรจุมพล                   ผาน
74 50224567 นาย อาทิตย อุปาระ                     ผาน
75 50224575 นาย อิสราพงษ สรอยขํา                  ผาน
76 50224682 นาย ปรเมศร  บุญรักษเจริญ ผาน
77 50224708 นางสาว วิราวรรณ  จันทรงาม ผาน


