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สาขาวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศ

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา ลายมือชื่อ ศาสนา

1 5440011001 นางสาวกนกพิชญ์  ช้างกลาง อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

2 5440011002 นางสาวกนกอร  ศรีวังแก้ว อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

3 5440011003 นายกันตินันท์  ทองขาว อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

4 5440011004 นางสาวกานต์ธิดา  ลาภวงศ์ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

5 5440011005 นางสาวกาลรัตน์ดา  พุทธกูล อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

6 5440011006 นายกิตติศักด์ิ  จูเจ้ย อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

7 5440011007 นายกิตติศักด์ิ  ทองสั้น อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

8 5440011008 นางสาวเกศรา  จ่ามีคุณ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

9 5440011009 นางสาวเกศราภรณ์  ขันจ่าง อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

10 5440011010 นางสาวเกษริน  เรืองประดับ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

11 5440011011 นางสาวจินดาวรรณ  โปชู อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

12 5440011012 นางสาวจิราวรรณ  รุลปักษ์ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

13 5440011013 นายจีระวัฒน์  ปักษาสว่าง อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

14 5440011014 นายเจษฎารัตน์  บริสุทธิ์ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

15 5440011015 นางสาวเจษฏาภรณ์  ทองอินที อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

16 5440011016 นายเจะซัยนัล  มูหะมะสาเล็ม อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

17 5440011017 นายเฉลิมพร  สุกแก้ว อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

18 5440011018 นางสาวชุติมา  พัฒน์ชู อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

19 5440011019 นายซุลกีฟลี  บูงา อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

20 5440011020 นางสาวซูไรดา  สาตา อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

21 5440011021 นายณัฐพงษ์  พรรตุยู อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

22 5440011022 นางสาวณัฐพร  จักปราณี อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

23 5440011023 นางสาวณัฐรดา  อนุภัทร์ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

24 5440011024 นางสาวณัตญาดา  หมัดอะดัม อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

25 5440011025 นายดนุพงศ์  เจิมจิตต์ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

26 5440011026 นางสาวทิพวรรณ  จันทภาโส อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

27 5440011027 นายเทวนพ  ช่วยนวล อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

28 5440011028 นางสาวธิดามาศ  เพชรรัตน์ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

29 5440011029 นายธิปัตย์  หมานมานะ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

30 5440011030 นางสาวธิวาพร  มุกดาหาร อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

31 5440011031 นายธีรยุทธ  รักชาติ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

32 5440011032 นายธีรวัฒน์  เสี้ยนเจริญ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ
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33 5440011033 นายนฤมิตร  วิชัยพล อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

34 5440011034 นางสาวนิชาภา  ชุมดี อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

35 5440011035 นางสาวนิตยา  แก้วยัง อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

36 5440011036 นางสาวนิภาพร  กิจปาโล อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

37 5440011037 นางสาวนุชนีพร  ช่วยปาน อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

38 5440011038 นายปฐวีกานต์  ฤทธิเดช อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

39 5440011039 นางสาวปัทมาภรณ์  บุญโญประสิทธิ์ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

40 5440011040 นายพลากร  จันทศรี อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

41 5440011041 นางสาวพัชรพรรณ  โชติช่วง อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

42 5440011042 นางสาวพัชรีญา  ขุนเศษ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

43 5440011043 นางสาวภาณุดา  อะหวังดาโห๊ะ อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

44 5440011044 นายยุทธนา  ทองหนูนุ้ย อภิรัฐ  วานิชสมบัติ

45 5440011045 นายรอมลี  เจ๊ะบากา วิชุตา  แซ่เจีย

46 5440011046 นางสาวรอฮีม๊ะ  สันดาโอ๊ะ วิชุตา  แซ่เจีย

47 5440011047 นางสาวรุสนา  ยูโซะ วิชุตา  แซ่เจีย

48 5440011048 นายฤกถ์ฤธัต  สมพงค์ วิชุตา  แซ่เจีย

49 5440011049 นางสาวลลิตา  แท่นศร วิชุตา  แซ่เจีย

50 5440011050 นางสาวลีลาวดี  ไทยสังข์ทอง วิชุตา  แซ่เจีย

51 5440011051 นางสาววราภรณ์  ทองรักษ์ วิชุตา  แซ่เจีย

52 5440011052 นางสาววารุณี  ทิพย์รักษา วิชุตา  แซ่เจีย

53 5440011053 นายวิรพงษ์  สุกแก้ว วิชุตา  แซ่เจีย

54 5440011054 นางสาววิรุณพร  บุญยก วิชุตา  แซ่เจีย

55 5440011055 นางสาวศศิเกตุ  ชิดเชื้อ วิชุตา  แซ่เจีย

56 5440011056 นายศิริวัฒน์  สมชาติ วิชุตา  แซ่เจีย

57 5440011057 นายสการ  สุวรรณชาตรี วิชุตา  แซ่เจีย

58 5440011058 นายสัตตยา  ปาละมาณ วิชุตา  แซ่เจีย

59 5440011059 นายสัตยา  มันทุ่ย วิชุตา  แซ่เจีย

60 5440011060 นางสาวสีรีขวัญ  ขวัญเดือน วิชุตา  แซ่เจีย

61 5440011061 นางสาวสุจิตตรา  รุ่งแดง วิชุตา  แซ่เจีย

62 5440011062 นางสาวสุชาดา  ชัยอภิรัตน์ วิชุตา  แซ่เจีย

63 5440011063 นายสุทธิชัย  วรรณสิทธิ์ วิชุตา  แซ่เจีย

64 5440011064 นางสาวสุนิสา  ทองปา วิชุตา  แซ่เจีย
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65 5440011065 นางสาวสุนิสา  เพ็ชรสังข์ วิชุตา  แซ่เจีย

66 5440011066 นายสุพัตร์  พันพิมพ์ วิชุตา  แซ่เจีย

67 5440011067 นางสาวสุพัตรา  ทองดํา วิชุตา  แซ่เจีย

68 5440011068 นางสาวสุภาณี  แซ่ว่อง วิชุตา  แซ่เจีย

69 5440011069 นางสาวสุรีวรรณ  ปราชญ์นคร วิชุตา  แซ่เจีย

70 5440011070 นางสาวสุวิมล  ปานเอียด วิชุตา  แซ่เจีย

71 5440011071 นางสาวเสาวภา  ชารัตน์ วิชุตา  แซ่เจีย

72 5440011072 นายอภินันท์  เหตุปาตี วิชุตา  แซ่เจีย

73 5440011073 นายอภิสิทธิ์  เจะมิง วิชุตา  แซ่เจีย

74 5440011074 นางสาวอรทัย  มูสิแก้ว วิชุตา  แซ่เจีย

75 5440011075 นางสาวอรอมล  สวัสดิสาร วิชุตา  แซ่เจีย

76 5440011076 นางสาวอังคณา  วิเชียรวงค์ วิชุตา  แซ่เจีย

77 5440011077 นายอายูบวาริส  หมอนะ วิชุตา  แซ่เจีย

78 5440011078 นางสาวอารีรัตน์  สุขม่วง วิชุตา  แซ่เจีย

79 5440011079 นายอิมรัน  อิเฮง วิชุตา  แซ่เจีย

80 5440011080 นายอิศรา  นุรักษ์ วิชุตา  แซ่เจีย

81 5440011081 นายเอฟฟีร์  หะรอแม วิชุตา  แซ่เจีย
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1 5440310101 นางสาวกนกวรรณ  นิยมเดชา ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

2 5440310102 นางสาวกนกวรรณ  เนาว์นาน ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

3 5440310103 นางสาวกนกวรรณ  หมวดอินทอง ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

4 5440310104 นางสาวกมลพร  โพธิ์เกตุ ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

5 5440310105 นางสาวกมลวรรณ  เกิดเมฆ ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

6 5440310106 นายกรกช  มีปาน ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

7 5440310107 นางสาวกรรณภิรมย์  ศิริรัตน์ ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

8 5440310108 นางสาวกัญญารัตน์  ชุมคง ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

9 5440310109 นางสาวกานต์สิรี  ธิมาบุตร ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

10 5440310110 นางสาวกุลสุมา  ตาคํา ศิรุษา   กฤษณะพันธุ์

11 5440310111 นางสาวเกษรา  จักรพิมพ์ ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

12 5440310112 นางสาวเขมนิภาส์  มาศอริยนันท์ ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

13 5440310113 นางสาวคัทริยา  สิทธิฤทธิ์ ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

14 5440310114 นางสาวจามจุรี  มาสวัสด์ิ ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

15 5440310115 นางสาวจารุวรรณ  อภัย ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

16 5440310116 นางสาวจุฑาทิพย์  พาหละ ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

17 5440310117 นางสาวจุฑาพร  มูสิมูล ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

18 5440310118 นางสาวจุฑามาศ  รับพร ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

19 5440310119 นางสาวชลธิชา  เจริญวรพันธ์ ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

20 5440310120 นายชานน  จันทร์ปล้อง ภัททิรา   พงษ์ทิพย์พาที

21 5440310121 นางสาวชุติมา  สงสว่าง สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

22 5440310122 นางสาวณัฐชา  พรมกําเหนิด สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

23 5440310123 นางสาวณัฐณิชา  จันทรประดับ สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

24 5440310124 นางสาวณัฐพร  เล็กกุล สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

25 5440310125 นางสาวณัฐสุดา  แต่สกุล สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

26 5440310126 นางสาวณัฐิกา  แสงสุวรรณะ สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

27 5440310127 นางสาวดาราวรรณ  รัตนวัน สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

28 5440310128 นางสาวดุจดาว  ศรัทธาพิริยะพงศ์ สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

29 5440310129 นางสาวทรรศนีย์วรรณ  ชูเพชร สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

30 5440310130 นางสาวทิชาพร  ลิ่มอนุรักษ์ สุวัฒน์  ธนานุภาพไพศาล

31 5440310131 นางสาวทิพวรรณ  ทองจันทร์ จรัสลักษณ์   เพชรวัง

32 5440310132 นางสาวธนพร  ทองบุญยัง จรัสลักษณ์   เพชรวัง



หนาท่ี 2  จาก  4บัญชีรายช่ือนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
สาขาวิชา  เทคโนโลยีการผลิตทางชีวภาพ

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา ลายมือชื่อ ศาสนา

33 5440310133 นายธวัชชัย  แก้วอ่อน จรัสลักษณ์   เพชรวัง

34 5440310134 นางสาวนภาพร  คงตุก จรัสลักษณ์   เพชรวัง

35 5440310135 นางสาวน้ําทิพย์  ชัยคต จรัสลักษณ์   เพชรวัง

36 5440310136 นางสาวนิตยา  จารุปกรณ์วงศ์ จรัสลักษณ์   เพชรวัง

37 5440310137 นางสาวนิรันดร  ภูวัน จรัสลักษณ์   เพชรวัง

38 5440310138 นายบรรณเจิด  ปานเกิด จรัสลักษณ์   เพชรวัง

39 5440310139 นางสาวบุษบา  เสนานิคม จรัสลักษณ์   เพชรวัง

40 5440310140 นางสาวบุษรา  ชุมคง จรัสลักษณ์   เพชรวัง

41 5440310141 นางสาวเบญจมาภรณ์  เกิดสิริ กานดา   คํ้าชู

42 5440310142 นางสาวเบญจมาศ  สมวงศ์ กานดา   คํ้าชู

43 5440310143 นางสาวปติมา  พิราบมงคล กานดา   คํ้าชู

44 5440310144 นางสาวประภาพร  แซ่แต่ กานดา   คํ้าชู

45 5440310145 นางสาวปัทมา  นามอินทร์ กานดา   คํ้าชู

46 5440310146 นางสาวปัทมา  บุญแข กานดา   คํ้าชู

47 5440310147 นางสาวปาริตา  ชํานะ กานดา   คํ้าชู

48 5440310148 นางสาวปิยรัตน์  สงค์ไตรรัตน์ กานดา   คํ้าชู

49 5440310149 นางสาวผกามาศ  ช่วยสงคราม กานดา   คํ้าชู

50 5440310150 นางสาวผุสสะดี  ยอดแก้ว กานดา   คํ้าชู

51 5440310151 นางสาวพรรณรัตน์  เจ๊ะโส๊ะ ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

52 5440310152 นางสาวพรรณิกาญน์  ต้ีฮ้อ ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

53 5440310153 นางสาวพรรณิภา  ขาวสม ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

54 5440310154 นางสาวพัชรี  ทองเสน่ห์ ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

55 5440310155 นางสาวพิชญา  อินทฤทธิ์ ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

56 5440310156 นางสาวพิชามญชุ์  คมขํา ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

57 5440310157 นายพิชิตพงศ์  ชูศรี ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

58 5440310158 นางสาวเพ็ญพร  อุตรา ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

59 5440310159 นางสาวภาวรินทร์  จันทโฆษ ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

60 5440310160 นายภูเมศร์  ช่วยนาเขต ดวงแขฑิตา   กาญจนโสภา

61 5440310161 นางสาวมุจรินทร์  ศรีทอง โอภาส   พิมพา

62 5440310162 นางสาวมุฑิตา  ยังสวัสด์ิ โอภาส   พิมพา

63 5440310163 นางสาวเมริกา  ช่วยสองเมือง โอภาส   พิมพา

64 5440310164 นายยรรยง  ทองโรย โอภาส   พิมพา
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65 5440310165 นายรัตนพล  คุ้มภัย โอภาส   พิมพา

66 5440310166 นางสาวรุจิรา  จันทร์เศษ โอภาส   พิมพา

67 5440310167 นางสาวเรวดี  เทพบุรี โอภาส   พิมพา

68 5440310168 นางสาวเลิศลักษณ์  นิลสุพรรณ โอภาส   พิมพา

69 5440310169 นางสาววนิดา  สงสัยเกตุ โอภาส   พิมพา

70 5440310170 นางสาววรรณทกาญจน์  เอียดเหตุ โอภาส   พิมพา

71 5440310171 นางสาววรรณิศา  สมุทสาร บดี   คําสีเขียว

72 5440310172 นางสาววรลักษณ์  สุขเมือง บดี   คําสีเขียว

73 5440310173 นายวรวิทย์  เภอบางเข็ม บดี   คําสีเขียว

74 5440310174 นางสาววรันธร  รัตนเดช บดี   คําสีเขียว

75 5440310175 นายวราพงศ์  ฉิมผุด บดี   คําสีเขียว

76 5440310176 นางสาววราภรณ์  ทรายทอง บดี   คําสีเขียว

77 5440310177 นางสาววริสา  อินทกูล บดี   คําสีเขียว

78 5440310178 นายวันชัย  นาคเจริญ บดี   คําสีเขียว

79 5440310179 นางสาววันดี  กิ้มเฉ้ียง บดี   คําสีเขียว

80 5440310180 นางสาววิชุดา  สงศรีจันทร์ บดี   คําสีเขียว

81 5440310181 นางสาวเวณิกา  รักไทย สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

82 5440310182 นางสาวศรสวรรค์  ทัดไทย สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

83 5440310183 นางสาวศรินทิพย์  สงฤทธิ์ สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

84 5440310184 นางสาวศศิธร  นิจบรรณ์ สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

85 5440310185 นายศิริชัย  ศิริแก้ว สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

86 5440310186 นายสรรเพชร  พูลสวัสด์ิ สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

87 5440310187 นางสาวสายทิพย์  ขุยยกสุย สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

88 5440310188 นายสิปปนนท์  มีขวัญ สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

89 5440310189 นางสาวสิริวรรณ  พงษ์พันธ์ สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

90 5440310190 นางสาวสุกัญยา  มณีกาญจน์ สุภาภรณ์   เอี่ยมเข่ง

91 5440310191 นางสาวสุชาดา  เพชรแก้ว สุชาติ   เชิงทอง

92 5440310192 นางสาวสุนันทา  ไผยา สุชาติ   เชิงทอง

93 5440310193 นางสาวสุนิสา  สินศักศรี สุชาติ   เชิงทอง

94 5440310194 นางสาวสุพรรณี  สอนขํา สุชาติ   เชิงทอง

95 5440310195 นางสาวเสาวนีย์  รัตนพันธ์ สุชาติ   เชิงทอง

96 5440310196 นางสาวเสาวลักษณ์  จันทรสุนทร สุชาติ   เชิงทอง
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97 5440310197 นางสาวอภิญญา  ระวิวงศ์ สุชาติ   เชิงทอง

98 5440310198 นางสาวอมรรัตน์  แก้วคุ้มภัย สุชาติ   เชิงทอง

99 5440310199 นางสาวอรพรรณ  เยาว์สูงเนิน สุชาติ   เชิงทอง

100 5440310200 นางสาวอังคณา  กลับวุ่น สุชาติ   เชิงทอง

101 5440310201 นางสาวอังคณา  ทองปรุง ธีร  ศรีสวัสด์ิ

102 5440310202 นายอัษฎายุทธ  ไข่ช่วย ธีร  ศรีสวัสด์ิ

103 5440310203 นางสาวอาภาพร  หนูแดง ธีร  ศรีสวัสด์ิ

104 5440310204 นางสาวเอื้องฟ้า  ทวีชาติ ธีร  ศรีสวัสด์ิ

105 5440310205 นายอัมรี  อุหมา ธีร  ศรีสวัสด์ิ
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1 5440310301 นางสาวกนกพร  ศรีวิรัตน์ เบญจมาภรณ์    พิมพา

2 5440310302 นางสาวกนกวรรณ  ซาวลิแสน เบญจมาภรณ์    พิมพา

3 5440310303 นางสาวกนกวรรณ  ภูเขาทอง เบญจมาภรณ์    พิมพา

4 5440310304 นางสาวกมลพรรณ  ลาดปะละ เบญจมาภรณ์    พิมพา

5 5440310305 นางสาวกรกนก  ขุนพิทักษ์ เบญจมาภรณ์    พิมพา

6 5440310306 นางสาวกัญญารัตน์  ช่วยเนียม สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

7 5440310307 นางสาวกัญญารัตน์  ย่ีเส้ง สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

8 5440310308 นางสาวกัณฐิกา  นนทามิตร สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

9 5440310309 นางสาวกาญจนา  ชะละจิตต์ สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

10 5440310310 นางสาวกานต์กมล  มุ่งมาไพรี สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

11 5440310311 นางสาวกานต์ธีรา  ใจสูงเนิน พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

12 5440310312 นายกิตติ  เล็กสมสันต์ พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

13 5440310313 นายกิตติพงษ์  พลอยประดับ พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

14 5440310314 นายกิตติพงษ์  มัฏฐารักษ์ พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

15 5440310315 นางสาวจรรยาภรณ์  ศรีน้อย พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

16 5440310316 นางสาวจริญญา  เลื่อนแก้ว ปารมี   หนูนิ่ม

17 5440310317 นางสาวจันทร์ทิพย์  พิษพันธ์ ปารมี   หนูนิ่ม

18 5440310318 นางสาวจิยากร  ผลศัพท์ ปารมี   หนูนิ่ม

19 5440310319 นายจิรยุทธ์  เพ็ชร์แก้ว ปารมี   หนูนิ่ม

20 5440310320 นายจิรวุฒิ  มั่นคง ปารมี   หนูนิ่ม

21 5440310321 นางสาวจิราภรณ์  ทองคํา ชัชวาล    โชติมากร

22 5440310322 นายจิรายุส  จินดากุล ชัชวาล    โชติมากร

23 5440310323 นางสาวจุฑามาศ  เมืองคุ้ม ชัชวาล    โชติมากร

24 5440310324 นางสาวจุฑารัตน์  แซ่วุ่น ชัชวาล    โชติมากร

25 5440310325 นางสาวจุรีพร  อุ่นจันทร์ ชัชวาล    โชติมากร

26 5440310326 นางสาวชวินดา  คงแก้ว นงเยาว์   เมืองดี

27 5440310327 นางสาวชวิศา  ปลอดทอง นงเยาว์   เมืองดี

28 5440310328 นายชัยวัฒน์  ทิมพะบุตร นงเยาว์   เมืองดี

29 5440310329 นายณรงศักด์ิ  ขวัญปาน นงเยาว์   เมืองดี

30 5440310330 นายณัฐชา  ทองเงิน นงเยาว์   เมืองดี

31 5440310331 นายณัฐพงศ์  ดวงจิตร วาริช    วีระพันธ์

32 5440310332 นายณัฐสิทธิ์  บัวสกัด วาริช    วีระพันธ์
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33 5440310333 นางสาวดาริน  ทองศรี วาริช    วีระพันธ์

34 5440310334 นางสาวติญติมา  ดวงไทย วาริช    วีระพันธ์

35 5440310335 นางสาวทิพรัตน์  เซ่งซ่ือ วาริช    วีระพันธ์

36 5440310336 นางสาวธัญญลักษณ์  รักประทุม อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

37 5440310337 นางสาวธัญลักษณ์  สุรเพชร อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

38 5440310338 นางสาวนงนภัส  มณีรัตน์ อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

39 5440310339 นายนราธิป  ทิพมล อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

40 5440310340 นางสาวนิชกานต์  คงตุก อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

41 5440310341 นางสาวนิสารัตน์  บุญอ่อน วัสสา   คงนคร

42 5440310342 นางสาวนุจรี  มาศโอสถ วัสสา   คงนคร

43 5440310343 นางสาวนุสรา  ใจมั่น วัสสา   คงนคร

44 5440310344 นางสาวเบญจวรรณ  รัตน์แก้ว วัสสา   คงนคร

45 5440310345 นายปรัชญ์  รักเจริญ วัสสา   คงนคร

46 5440310346 นายปรัญชัย  ชูเรืองสุข สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

47 5440310347 นางสาวปราณี  ชลธี สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

48 5440310348 นางสาวปริศนา  ดําคํา สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

49 5440310349 นางสาวปัทมาวรรณ  โสตรยิ้ม สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

50 5440310350 นางสาวปาริชาติ  ปิ่นแก้ว สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

51 5440310351 นางสาวปิยะนุช  จีนเมือง พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

52 5440310352 นางสาวผกาวรรณ  สีดอกไม้ พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

53 5440310353 นายพงศกร  แก้วชลคราม พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

54 5440310354 นางสาวพนิดา  สันโต๊ะเส็น พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

55 5440310355 นางสาวพรธิพา  นาทอง พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

56 5440310356 นายพันธกานต์  ชมเชย เบญจมาภรณ์    พิมพา

57 5440310357 นางสาวพิมพ์พิมล  ทะลิทอง เบญจมาภรณ์    พิมพา

58 5440310358 นางสาวพิมพิศา  จันทรมณี เบญจมาภรณ์    พิมพา

59 5440310359 นางสาวเพชรรัตน์  รักเงิน เบญจมาภรณ์    พิมพา

60 5440310360 นางสาวเพ็ญนภา  ทวีเมือง เบญจมาภรณ์    พิมพา

61 5440310361 นายภานุวัฒน์  เเก้วกูล สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

62 5440310362 นายภูริวัฒน์  เพ็ชรนิคม สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

63 5440310363 นายมูหัมหมัดเพาซัน  แวเลาะมะ สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

64 5440310364 นางสาวรัชฎาภรณ์  จักกระหวัด สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์
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65 5440310365 นางสาวรินดา  ชํานาญเวทภักดี สมทิพย์   ด่านธีรวนิชย์

66 5440310366 นางสาววรนุช  หนูเซ่ง พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

67 5440310367 นางสาววรวรรณ  เปียชาติ พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

68 5440310368 นายวรายุส  หมวดแก้ว พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

69 5440310369 นายวัชรพงศ์  มิตรกูล พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

70 5440310370 นายวัฒนชัย  จุนเด็น พงศ์ศักด์ิ  เหล่าดี

71 5440310371 นางสาววารุณี  สุสิคง ปารมี   หนูนิ่ม

72 5440310372 นางสาววาสินีย์  รอบคอบ ปารมี   หนูนิ่ม

73 5440310373 นางสาววิชุดา  ขวัญเมือง ปารมี   หนูนิ่ม

74 5440310374 นางสาววินัสนันท์  สังข์ทอง ปารมี   หนูนิ่ม

75 5440310375 นางสาววิภาวี  ทองเสน ปารมี   หนูนิ่ม

76 5440310376 นางสาววิรภรณ์  เมืองใหม่ ชัชวาล    โชติมากร

77 5440310377 นายวิศิษฏ์ศักด์ิ  โพธิ์พิชญกุล ชัชวาล    โชติมากร

78 5440310378 นายวีรวิทย์  สุวรรณสุโข ชัชวาล    โชติมากร

79 5440310379 นางสาวเวณุกา  ผิวเหลือง ชัชวาล    โชติมากร

80 5440310380 นางสาวศราวรรณ  อินทร์ฤทธิ์ ชัชวาล    โชติมากร

81 5440310381 นางสาวศศิธร  อวยศิลป์ นงเยาว์   เมืองดี

82 5440310382 นายศักรินทร์  ปิ่นเพชร นงเยาว์   เมืองดี

83 5440310383 นางสาวศิริลักษณ์  ยังพลับ นงเยาว์   เมืองดี

84 5440310384 นางสาวศิริวรรณ  ศรีสงคราม นงเยาว์   เมืองดี

85 5440310385 นายศุภวิชญ์  นาคครื้น นงเยาว์   เมืองดี

86 5440310386 นางสาวศุภศิริ  แซ่ฉ่อง วาริช    วีระพันธ์

87 5440310387 นางสาวศุศราภรณ์  แก้วบุญ วาริช    วีระพันธ์

88 5440310388 นางสาวสรารัตน์  ว่ันโท่น วาริช    วีระพันธ์

89 5440310389 นายสัญชัย  พุ่มพะเนิน วาริช    วีระพันธ์

90 5440310390 นายสันติสุข  ปราศภัย วาริช    วีระพันธ์

91 5440310391 นายสิทธิพงค์  เทพทอง อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

92 5440310392 นางสาวสิรินาฏ  นะประสิทธิ์ อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

93 5440310393 นางสาวสิเรียม  ช่วยดวง อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

94 5440310394 นางสาวสุดารัตน์  ขักขะโร อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

95 5440310395 นางสาวสุดารัตน์  พรหมสุวรรณ อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

96 5440310396 นางสาวสุธารา  พูลทอง วัสสา   คงนคร
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97 5440310397 นางสาวสุรีพร  ขนาดผล วัสสา   คงนคร

98 5440310398 นายสุวัฒน์  ชัยสวัสด์ิ วัสสา   คงนคร

99 5440310399 นางสาวหทัยจิตร  แซ่เค่ียน วัสสา   คงนคร

100 5440310400 นางสาวหทัยชนก  มากคง วัสสา   คงนคร

101 5440310401 นางสาวหัทยา  สมาฤกษ์ สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

102 5440310402 นางสาวอชิญพัฒน์  ดิษโสภา สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

103 5440310403 นายอดุลย์  ดําน้อย สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

104 5440310404 นางสาวอนงค์นุช  เหล็งหนูดํา สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

105 5440310405 นางสาวอนัญญา  ศรีเส้ง สุวิมล   ตันฑสุกิจวณิช

106 5440310406 นายอนุพงศ์  ไสยวงศ์ พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

107 5440310407 นางสาวอนุพงษ์  สุวรรณมณี พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

108 5440310408 นางสาวอรฤดี  ปรีชาชาญ พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

109 5440310409 นางสาวอรอุมา  เก่งเดียว พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

110 5440310410 นายอลงกรณ์  ชลธี พงศกร   ศานติชาติศักด์ิ

111 5440310411 นายอับดุลเลาะห์  คอและ อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

112 5440310412 นายอายุสม์  อัตตนาถกุล อนันตศักด์ิ   ศักด์ิอํานวย

113 5440310413 นางสาวอุไรวรรณ  มากทอง วาริช    วีระพันธ์

114 5440310414 นายเอกพัฒน์  ช่วยเมือง วาริช    วีระพันธ์

115 5440310415 นายฮานาวี  บิลแสะ ปารมี   หนูนิ่ม
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1 5440310501 นางสาวกมลชนก  ชูยงค์ มานพ    ธรสินธุ์

2 5440310502 นางสาวกมลชนก  นูเด็น มานพ    ธรสินธุ์

3 5440310503 นางสาวกมลพร  แก้วละเอียด มานพ    ธรสินธุ์

4 5440310504 นางสาวกมลพรรณ  ศิริเพชร มานพ    ธรสินธุ์

5 5440310505 นางสาวกรรณิกา  สุนันต๊ะ มานพ    ธรสินธุ์

6 5440310506 นางสาวกัลจาริณี  ชํานาญกิจ มานพ    ธรสินธุ์

7 5440310507 นางสาวกัลยกร  บุญเทพ มานพ    ธรสินธุ์

8 5440310508 นางสาวกัลยารัตน์  ศรีไหม มานพ    ธรสินธุ์

9 5440310509 นางสาวกาญจนา  ทัดระบียบ มานพ    ธรสินธุ์

10 5440310510 นางสาวกาญจนา  พราหมโณ มานพ    ธรสินธุ์

11 5440310511 นางสาวกาญจนา  ไพลดํา อัจฉริยะ    โชติขันธ์

12 5440310512 นายกิตติพงศ์  แช่มไล่ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

13 5440310513 นายกิตติศักด์ิ  ชัยแก้ว อัจฉริยะ    โชติขันธ์

14 5440310514 นายกิตติศักด์ิ  รักษาพล อัจฉริยะ    โชติขันธ์

15 5440310515 นายกิติพงษ์  ลัทธิธรรม อัจฉริยะ    โชติขันธ์

16 5440310516 นางสาวกุลวดี  คงคานนท์ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

17 5440310517 นางสาวเกวลี  แก้วเนียม อัจฉริยะ    โชติขันธ์

18 5440310518 นางสาวเกศรินทร์  เภรีภาศ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

19 5440310519 นายไกรวุธ  มณีสุวรรณ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

20 5440310520 นางสาวขวัญชนก  บุญช่วย อัจฉริยะ    โชติขันธ์

21 5440310521 นายคฑาวุธ  กังสุกุล จุฑารัตน์   อินทปัน

22 5440310522 นายคมสัน  สุตมาส จุฑารัตน์   อินทปัน

23 5440310523 นางสาวจตุพร  บุญรักษา จุฑารัตน์   อินทปัน

24 5440310524 นายจตุรงค์  ลี่จ้อน จุฑารัตน์   อินทปัน

25 5440310525 นางสาวจันจิรา  กลางบน จุฑารัตน์   อินทปัน

26 5440310526 นายจันทพงษ์  ลักษณะพร้ิม จุฑารัตน์   อินทปัน

27 5440310527 นางสาวจารุวรรณ  นิลบรรจง จุฑารัตน์   อินทปัน

28 5440310528 นางสาวจินตหรา  รัชมิ่ง จุฑารัตน์   อินทปัน

29 5440310529 นางสาวจิรนาถ  หนูนวล จุฑารัตน์   อินทปัน

30 5440310530 นายจิรพงษ์  ชายชาติ จุฑารัตน์   อินทปัน

31 5440310531 นางสาวจิราภา  ภุมศรี สุวลักษณ์     วิสุนทร

32 5440310532 นางสาวจิราวรรณ  เรืองวารี สุวลักษณ์     วิสุนทร
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33 5440310533 นางสาวจุฬาลักษณ์  ศรีเกตุ สุวลักษณ์     วิสุนทร

34 5440310534 นางสาวเฉลิมศรี  ปานแก้ว สุวลักษณ์     วิสุนทร

35 5440310535 นางสาวชฎาภรณ์  โจมฤทธิ์ สุวลักษณ์     วิสุนทร

36 5440310536 นางสาวชยาภรณ์  พาประจง สุวลักษณ์     วิสุนทร

37 5440310537 นางสาวชลทิชา  กันนิดา สุวลักษณ์     วิสุนทร

38 5440310538 นางสาวชุติมา  โสมวิภาต สุวลักษณ์     วิสุนทร

39 5440310539 นางสาวชุติมา  เหลืองอักษร สุวลักษณ์     วิสุนทร

40 5440310540 นางสาวณัฐกานต์  วรรณเจริญ สุวลักษณ์     วิสุนทร

41 5440310541 นางสาวณัฐกุล  พานแพน บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

42 5440310542 นางสาวดารุณี  ดาโอ๊ะ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

43 5440310543 นางสาวทราวดี  คงเกษตร บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

44 5440310544 นางสาวทิพากร  สุมาธะโร บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

45 5440310545 นายธนพงศ์  เปาะทองคํา บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

46 5440310546 นายธัญเทพ  เตชะกัมพลสารกิจ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

47 5440310547 นางสาวธัญลักษณ์  รักไทย บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

48 5440310548 นางสาวธันยากร  ทองอุไร บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

49 5440310549 นายธิเบศ  พลการ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

50 5440310550 นางสาวนงลักษณ์  ก้อนทอง บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

51 5440310551 นางสาวนนทิชา  อนันตกุล ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

52 5440310552 นางสาวนภัสสร  อุบลรัตน์ ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

53 5440310553 นางสาวนริศรา  แก้ววิชิต ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

54 5440310554 นางสาวนริศรา  ม้องพร้า ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

55 5440310555 นางสาวนันทวรรณ  เสาวมล ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

56 5440310556 นายนาถพงศ์  สุวรรณเรืองศรี ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

57 5440310557 นางสาวนิจวิภา  โชติรัตน์ ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

58 5440310558 นางสาวนิตยา  พุ่มวิภา ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

59 5440310559 นางสาวเนตรฤดี  แสงจันทร์ ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

60 5440310560 นางสาวปริษา  ไฝบุญจันทร์ ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

61 5440310561 นางสาวปรียนุช  ยอดปาน มานพ    ธรสินธุ์

62 5440310562 นางสาวปรียานารถ  สงจร มานพ    ธรสินธุ์

63 5440310563 นางสาวปัญฑารียา  ยกเส้ง มานพ    ธรสินธุ์

64 5440310564 นางสาวปาริฉัตร  บุญแข มานพ    ธรสินธุ์
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65 5440310565 นางสาวปิยนุช  จันทร์ภูชงค์ มานพ    ธรสินธุ์

66 5440310566 นางสาวปิยวรรณ  อัศวสัย มานพ    ธรสินธุ์

67 5440310567 นายปิยวัฒน์  ขุนใหม่ มานพ    ธรสินธุ์

68 5440310568 นางสาวปิยาภรณ์  กิมาคม มานพ    ธรสินธุ์

69 5440310569 นางสาวผุสดี  เข็มสม มานพ    ธรสินธุ์

70 5440310570 นายพรชัย  ไฝขาว มานพ    ธรสินธุ์

71 5440310571 นางสาวพัชรินทร์  เขียวสุวรรณ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

72 5440310572 นายพิพัฒน์  พูลผล อัจฉริยะ    โชติขันธ์

73 5440310573 นางสาวเพชรรัตน์  เหมือนเพชร อัจฉริยะ    โชติขันธ์

74 5440310574 นางสาวภริดา  กิ้มเส้ง อัจฉริยะ    โชติขันธ์

75 5440310575 นางสาวภัทรภรณ์  คุณวิจิตร อัจฉริยะ    โชติขันธ์

76 5440310576 นางสาวภัทรวดี  หนุนอนันต์ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

77 5440310577 นายภานุศักด์ิ  สังสุข อัจฉริยะ    โชติขันธ์

78 5440310578 นางสาวมณีรัตน์  ขวัญสุย อัจฉริยะ    โชติขันธ์

79 5440310579 นางสาวมลิวัลย์  ธรรมโชติ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

80 5440310580 นางสาวมัณฑนา  วันอุ่น อัจฉริยะ    โชติขันธ์

81 5440310581 นางสาวมัทรี  เหล็มและ จุฑารัตน์   อินทปัน

82 5440310582 นางสาวมารียา  หมัดอะด้ัม จุฑารัตน์   อินทปัน

83 5440310583 นางสาวเมวดี  ทองศรี จุฑารัตน์   อินทปัน

84 5440310584 นางสาวยามีละฮ์  ดารากัย จุฑารัตน์   อินทปัน

85 5440310585 นายรัฐกาญจน์  โกมัย จุฑารัตน์   อินทปัน

86 5440310586 นางสาวรัตติญา  หัดขะเจ จุฑารัตน์   อินทปัน

87 5440310587 นางสาวรัตนาภรณ์  เพ็ชรกุล จุฑารัตน์   อินทปัน

88 5440310588 นางสาวลัดดาวัลย์  สะมะบุบ จุฑารัตน์   อินทปัน

89 5440310589 นายวนัส  ช่วยแก้ว จุฑารัตน์   อินทปัน

90 5440310590 นางสาววรรณธิดา  วงค์มณี จุฑารัตน์   อินทปัน

91 5440310591 นางสาววรรณพร  พรมแก้ว สุวลักษณ์     วิสุนทร

92 5440310592 นางสาววรรณรัตน์  บินรินทร์ สุวลักษณ์     วิสุนทร

93 5440310593 นางสาววรรณฤดี  โต๊ะขวัญแก้ว สุวลักษณ์     วิสุนทร

94 5440310594 นายวรรัตน์  พัฒนวิบูลย์ สุวลักษณ์     วิสุนทร

95 5440310595 นายวรากร  พลายชนะ สุวลักษณ์     วิสุนทร

96 5440310596 นางสาววรางคณา  วงค์เมฆ สุวลักษณ์     วิสุนทร
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97 5440310597 นางสาววราลี  ในเพชร สุวลักษณ์     วิสุนทร

98 5440310598 นางสาววริศรา  พลรักษ์ สุวลักษณ์     วิสุนทร

99 5440310599 นางสาววริษา  รักบํารุง สุวลักษณ์     วิสุนทร

100 5440310600 นายวรุฒ  ธรฤทธิ์ สุวลักษณ์     วิสุนทร

101 5440310601 นางสาววัจนารัตน์  เพชรประพันธ์ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

102 5440310602 นางสาววาศิณี  ปานเพชร บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

103 5440310603 นางสาววินิตชญา  แสงแก้ว บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

104 5440310604 นางสาววิริญา  จินตนายงค์ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

105 5440310605 นางสาววิไลวรรณ  อุดมวิทยาไกร บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

106 5440310606 นางสาวศรวรินทร์  จริงจิตร บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

107 5440310607 นางสาวศศิธร  เทพชนะ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

108 5440310608 นางสาวศศิพิมพ์  แก้วแกม บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

109 5440310609 นายศักด์ิชัย  สุวรรณชาตรี บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

110 5440310610 นางสาวศิริเพ็ญ  เบ็ญอะดรัม บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

111 5440310611 นางสาวศิริรัตน์  เพ็งลือชา ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

112 5440310612 นางสาวศิริรัตน์  อินเหมือน ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

113 5440310613 นางสาวศิวาลัย  กุ้งแดง ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

114 5440310614 นายศุภณัฐ  อํานวย ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

115 5440310615 นางสาวศุภลักษณ์  พ่วงพี ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

116 5440310616 นายสมรักษ์  ทองเงิน ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

117 5440310617 นางสาวสายสมร  เยาวยอด ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

118 5440310618 นายสายัณห์  วรรณโชติ ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

119 5440310619 นางสาวสินีนาฏ  สังขรัตน์ ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

120 5440310620 นางสาวสิริพร  ขาวศรี ณรงค์    เชื่องชยะพันธุ์

121 5440310621 นางสาวสุกัญญา  เหล็มมะ มานพ    ธรสินธุ์

122 5440310622 นายสุขพงศ์  ชูสมัคร มานพ    ธรสินธุ์

123 5440310623 นางสาวสุจินต์  หนูสวัสด์ิ มานพ    ธรสินธุ์

124 5440310624 นางสาวสุณิสา  จิตราภิรมย์ มานพ    ธรสินธุ์

125 5440310625 นางสาวสุดารัตน์  จันทร์พุฒ มานพ    ธรสินธุ์

126 5440310626 นางสาวสุนิสา  ทองขาวเผือก มานพ    ธรสินธุ์

127 5440310627 นางสาวสุนิสา  ยาอีด มานพ    ธรสินธุ์

128 5440310628 นางสาวสุภาพร  สินชู มานพ    ธรสินธุ์
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129 5440310629 นางสาวสุภารัตน์  ปิยะเขต บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

130 5440310630 นายสุรชัย  มีชุม บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

131 5440310631 นายสุริยา  กายแก้ว บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

132 5440310632 นางสาวเสาวลักษณ์  กูลเกื้อ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

133 5440310633 นางสาวเสาวลักษณ์  ปานเขียว บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

134 5440310634 นางสาวโสมฤดี  อนันต์ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

135 5440310635 นางสาวหัสฤทัย  ยางทอง บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

136 5440310636 นายอนุวัติ  จันทบุตร บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

137 5440310637 นางสาวอภัสรา  มหามาตย์ บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

138 5440310638 นางสาวอภิญญา  ไกรน้อย บัญญัติ    เฉิดฉ้ิม

139 5440310639 นายอภินันท์  แพะมะและ สุวลักษณ์     วิสุนทร

140 5440310640 นายอภิวัฒน์  เตียอินทรี สุวลักษณ์     วิสุนทร

141 5440310641 นายอภิสิทธิ์  สรรค์พฤกษ์สิน สุวลักษณ์     วิสุนทร

142 5440310642 นางสาวอรณัฐ  สืบขจร สุวลักษณ์     วิสุนทร

143 5440310643 นางสาวอรดี  สิทธิศักด์ิ สุวลักษณ์     วิสุนทร

144 5440310644 นายอรรถชัย  นวลคง สุวลักษณ์     วิสุนทร

145 5440310645 นายอรรถพล  กรรมการ สุวลักษณ์     วิสุนทร

146 5440310646 นางสาวอรลักษณ์  กิ้มเส้ง สุวลักษณ์     วิสุนทร

147 5440310647 นางสาวอรอุมา  โรจน์วิเชียรรัตน์ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

148 5440310648 นางสาวอรัญญา  รอดมี อัจฉริยะ    โชติขันธ์

149 5440310649 นางสาวอรุณี  ท้ิงหลี อัจฉริยะ    โชติขันธ์

150 5440310650 นางสาวอัจจิมา  ดุลบุตร อัจฉริยะ    โชติขันธ์

151 5440310651 นางสาวอัจฉรา  รอบคอบ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

152 5440310652 นางสาวอัญญาณี  เพ็ชพราย อัจฉริยะ    โชติขันธ์

153 5440310653 นายอัฟฟาน  หมินเจะเกะ อัจฉริยะ    โชติขันธ์

154 5440310654 นางสาวอาริญา  ทองฉิม อัจฉริยะ    โชติขันธ์

155 5440310655 นางสาวอุไรลักษณ์  คําศรีระภาพ จุฑารัตน์   อินทปัน

156 5440310656 นายเอกลักษณ์  สุวรรณรัตน์ จุฑารัตน์   อินทปัน
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1 5440310901 นางสาวกนกกาญจน์  จันทรภักดี อุไรวรรณ       ช่างสลัก

2 5440310902 นางสาวกนกวรรณ  คําแหง อุไรวรรณ       ช่างสลัก

3 5440310903 นางสาวกนกวรรณ  ชิณวงศ์ อุไรวรรณ       ช่างสลัก

4 5440310904 นางสาวกมลา  หาญณรงค์ อุไรวรรณ       ช่างสลัก

5 5440310905 นายจํารัส  สังข์กล่อม อุไรวรรณ       ช่างสลัก

6 5440310906 นางสาวจิรวรรณ  บัวแก้ว นพแก้ว    เจริญทิพากร

7 5440310907 นายจิรายุ  วิมลทรง นพแก้ว    เจริญทิพากร

8 5440310908 นางสาวจุฑาภรณ์  ตาลรุ่ง นพแก้ว    เจริญทิพากร

9 5440310909 นางสาวชนิดา  นิลตีบ นพแก้ว    เจริญทิพากร

10 5440310910 นางสาวชนินาถ  โชติกมาศ นพแก้ว    เจริญทิพากร

11 5440310911 นางสาวชมพูนุช  กลับส่ง อติพล    พัฒิยะ

12 5440310912 นางสาวชมพูนุท  เนียมแหลม อติพล    พัฒิยะ

13 5440310913 นางสาวชุติศา  นาคพงษ์ อติพล    พัฒิยะ

14 5440310914 นางสาวณิชกานต์  ขวัญแก้ว อติพล    พัฒิยะ

15 5440310915 นางสาวธนภรณ์  หนูคง อติพล    พัฒิยะ

16 5440310916 นางสาวธัญสุดา  สุดรักษ์ สวพร     เจริญทิพากร

17 5440310917 นางสาวธิดารัตน์  หลงละเลิง สวพร     เจริญทิพากร

18 5440310918 นางสาวธีร์ญาภรณ์  ชุมแดง สวพร     เจริญทิพากร

19 5440310919 นายนพดล  สุขขุน สวพร     เจริญทิพากร

20 5440310920 นางสาวนฤทัย  นวบุญ สวพร     เจริญทิพากร

21 5440310921 นางสาวนฤภรณ์  ไทยขํา   ปรินุช        ชุมแก้ว

22 5440310922 นางสาวนวรัตน์  ดําอุ้ย   ปรินุช        ชุมแก้ว

23 5440310923 นายนิพล  พรหมจรรย์   ปรินุช        ชุมแก้ว

24 5440310924 นางสาวนุชจรี  ชูภักดี   ปรินุช        ชุมแก้ว

25 5440310925 นายบุญภพ  ไชยศรีขวัญ   ปรินุช        ชุมแก้ว

26 5440310926 นายปฐมพงศ์  พุดขุนทด  รัตนา        เกียรติตันสกุล

27 5440310927 นางสาวประภัสสร  ชูศรี  รัตนา        เกียรติตันสกุล

28 5440310928 นางสาวปรางทิพย์  สุขเกษม  รัตนา        เกียรติตันสกุล

29 5440310929 นางสาวปริชาติ  บุญเกิด  รัตนา        เกียรติตันสกุล

30 5440310930 นางสาวปัทมวรรณ  ชูใหม่  รัตนา        เกียรติตันสกุล

31 5440310931 นางสาวพรพรรณ  พรหมสนิท  วัชรสุดา        หวลกะสิน

32 5440310932 นางสาวพลอยภัค  หวังสถิตทองใบ  วัชรสุดา        หวลกะสิน
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33 5440310933 นางสาวฟารีดา  บัวจันทร์  วัชรสุดา        หวลกะสิน

34 5440310934 นางสาวภัทรา  ทิพย์เดช  วัชรสุดา        หวลกะสิน

35 5440310935 นางสาวภัสราภรณ์  รอดตัว  วัชรสุดา        หวลกะสิน

36 5440310936 นางสาวมีนา  สุวรรณราช อุไรวรรณ       ช่างสลัก

37 5440310937 นางสาวเมธาวี  คีรีเดช อุไรวรรณ       ช่างสลัก

38 5440310938 นางสาวรานี  ธาตุทอง อุไรวรรณ       ช่างสลัก

39 5440310939 นางสาวรุจชดา  มะปาน อุไรวรรณ       ช่างสลัก

40 5440310940 นางสาวละออทิพย์  ภู่ห้วยล่ํา อุไรวรรณ       ช่างสลัก

41 5440310941 นางสาววรรณรัตน์  จันด้วง นพแก้ว    เจริญทิพากร

42 5440310942 นางสาววราภรณ์  ชะนะชัย นพแก้ว    เจริญทิพากร

43 5440310943 นางสาววิไลวรรณ  คงภักดี นพแก้ว    เจริญทิพากร

44 5440310944 นายวิสิทธิศักด์ิ  คําเงิน นพแก้ว    เจริญทิพากร

45 5440310945 นางสาวศศิวิมล  คงเรือง นพแก้ว    เจริญทิพากร

46 5440310946 นางสาวศันสนีย์  วิชัยดิษฐ์ อติพล    พัฒิยะ

47 5440310947 นางสาวศิรินันท์  โคกเขา อติพล    พัฒิยะ

48 5440310948 นางสาวศิรินันท์  บัวนาค อติพล    พัฒิยะ

49 5440310949 นายศิวะพันธ์  มรรคถาวร อติพล    พัฒิยะ

50 5440310950 นายสมบูรณ์  ศรีสมุทร อติพล    พัฒิยะ

51 5440310951 นางสาวสมฤดี  ชิตชลธาร สวพร     เจริญทิพากร

52 5440310952 นางสาวสมัชญา  ยุทธโท สวพร     เจริญทิพากร

53 5440310953 นายสรายุทธ  มณีบุตร สวพร     เจริญทิพากร

54 5440310954 นางสาวสิรินดา  เพียรทอง สวพร     เจริญทิพากร

55 5440310955 นางสาวสุกัญญา  หมั่นถนอม สวพร     เจริญทิพากร

56 5440310956 นางสาวสุชาดา  สุขสวัสด์ิ   ปรินุช        ชุมแก้ว

57 5440310957 นางสาวสุดารัตน์  สมคง   ปรินุช        ชุมแก้ว

58 5440310958 นางสาวเสาวลักษณ์  เพ็งประพันธ์   ปรินุช        ชุมแก้ว

59 5440310959 นางสาวหทัยรัตน์  กิจนิมิตร   ปรินุช        ชุมแก้ว

60 5440310960 นายหัตถพล  สะอาด   ปรินุช        ชุมแก้ว

61 5440310961 นางสาวหัสยา  ร่าหนิ  รัตนา        เกียรติตันสกุล

62 5440310962 นายอนิรุท  ชูทก  รัตนา        เกียรติตันสกุล

63 5440310963 นางสาวอนิษา  ซุ้นจิ้ว  รัตนา        เกียรติตันสกุล

64 5440310964 นางสาวอภิญญา  งามดี  รัตนา        เกียรติตันสกุล



หนาท่ี 3  จาก  3บัญชีรายช่ือนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
สาขาวิชา  เคมีเพ่ืออุตสาหกรรม

ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา ลายมือชื่อ ศาสนา

65 5440310965 นางสาวอมรรัตน์  แก้วทอง  รัตนา        เกียรติตันสกุล

66 5440310966 นางสาวอรดี  รอดสุวรรณ  วัชรสุดา        หวลกะสิน

67 5440310967 นางสาวอรนรี  ไชยหนู  วัชรสุดา        หวลกะสิน

68 5440310968 นางสาวอรพรรณ  ชูแก้ว  วัชรสุดา        หวลกะสิน

69 5440310969 นางสาวอรอนงค์  ศรีเฉลิม  วัชรสุดา        หวลกะสิน

70 5440310970 นางสาวอริษา  อุบลแก้ว  วัชรสุดา        หวลกะสิน

71 5440310971 นางสาวอฤทธิ์ศรา  บัวเพชร นิทัศน์   เพราแก้ว

72 5440310972 นายอัครพล  สิงห์ปลอด นิทัศน์   เพราแก้ว

73 5440310973 นางสาวอังค์วรา  บุญทอง นิทัศน์   เพราแก้ว

74 5440310974 นางสาวอัจฉรา  ทองเล็ก นิทัศน์   เพราแก้ว

75 5440310975 นางสาวอุไรวรรณ  อู่เงิน นิทัศน์   เพราแก้ว

76 5440310976 นางสาวเอกอนงค์  รติคณิตพงศ์ อติพล    พัฒิยะ

77 5440310977 นายฮานาฟีย์  หมันหลิน อติพล    พัฒิยะ



หนาท่ี 1  จาก  2

สาขาวิชา  เทคโนโลยีอาหาร
ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา ลายมือชื่อ ศาสนา

1 5440310701 นางสาวกนกมน  คงวัฒน์ ปารมี    หนูนิ่ม

2 5440310702 นางสาวกรกนก  วีระสิทธิ์ ปารมี    หนูนิ่ม

3 5440310703 นายกัมปนาท  แก่นบุญ ปารมี    หนูนิ่ม

4 5440310704 นางสาวกุลฉัตร  ช่วยชุมชาติ ปารมี    หนูนิ่ม

5 5440310705 นางสาวขวัญฤทัย  พรรณละม้าย ปารมี    หนูนิ่ม

6 5440310706 นางสาวจารวี  วงศ์พิพันธ์ สมหวัง        สงแสง

7 5440310707 นางสาวจารุวรรณ  วัฒนะเสน สมหวัง        สงแสง

8 5440310708 นางสาวชญานี  ชุมศรี สมหวัง        สงแสง

9 5440310709 นางสาวญาตา  พลประสิทธิ์ สมหวัง        สงแสง

10 5440310710 นางสาวณัฐติญา  แก้วมณี สมหวัง        สงแสง

11 5440310711 นางสาวณัฐธิดา  บิลต่วน วันชัย      สุทธินุ่น

12 5440310712 นางสาวดารารัตน์  คําเงิน วันชัย      สุทธินุ่น

13 5440310713 นายธรรมรงค์  สมพงษ์ วันชัย      สุทธินุ่น

14 5440310714 นางสาวนิตยา  เขตบุญ วันชัย      สุทธินุ่น

15 5440310715 นางสาวนิศารัตน์  บุญเกิด วันชัย      สุทธินุ่น

16 5440310716 นางสาวเบญจมาศ  วันแรก   จรัสลักษณ์    เพชรวัง

17 5440310717 นางสาวปริตตา  สุวรรณโชติ   จรัสลักษณ์    เพชรวัง

18 5440310718 นางสาวปวริศา  เงินวิลัย   จรัสลักษณ์    เพชรวัง

19 5440310719 นางสาวพรพรหม  ฑีฆายุวัฒน์   จรัสลักษณ์    เพชรวัง

20 5440310720 นางสาวเพชรชรี  สงแก้ว   จรัสลักษณ์    เพชรวัง

21 5440310721 นางสาวเพ็ญนภา  ตุกพริก พรพงษ์     สุทธิรักษ์

22 5440310722 นางสาวเพ็ญฤดี  ปิดนุ้ย พรพงษ์     สุทธิรักษ์

23 5440310723 นางสาวฟาตีนัส  โตะลู พรพงษ์     สุทธิรักษ์

24 5440310724 นางสาวมณีรัตน์  เฉยตุก พรพงษ์     สุทธิรักษ์

25 5440310725 นางสาวเมธิดา  คงแท่น พรพงษ์     สุทธิรักษ์

26 5440310726 นางสาวรุ่งนภา  จิตตปาโล  เบญจมาภรณ์   พิมพา

27 5440310727 นางสาววรัญญา  ไมตรีมิตร  เบญจมาภรณ์   พิมพา

28 5440310728 นางสาววาสนา  มัสรซัน  เบญจมาภรณ์   พิมพา

29 5440310729 นายวิษณุ  เหมทานนท์  เบญจมาภรณ์   พิมพา

30 5440310730 นางสาวศรัณยา  บัวทอง  เบญจมาภรณ์   พิมพา

31 5440310731 นางสาวศิรินุช  เลี่ยนยงค์ นิทัศน์  เพราแก้ว

32 5440310732 นางสาวศิริพร  สังขนันท์ นิทัศน์  เพราแก้ว

บัญชีรายช่ือนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔
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สาขาวิชา  เทคโนโลยีอาหาร
ลําดับท่ี รหัสนักศึกษา ชื่อ-ชื่อสกุล อาจารย์ท่ีปรึกษา ลายมือชื่อ ศาสนา

บัญชีรายช่ือนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๔

33 5440310733 นางสาวสิรินัยน์  ยุมาดีน นิทัศน์  เพราแก้ว

34 5440310734 นางสาวสิริลักษณ์  เจริญ นิทัศน์  เพราแก้ว

35 5440310735 นางสาวสุจินดา  บุตตะจีน นิทัศน์  เพราแก้ว

36 5440310736 นางสาวสุชาดา  บุตรกริม  ชัชวาล      โชติมากร

37 5440310737 นางสาวสุชาวดี  ศรีนวล  ชัชวาล      โชติมากร

38 5440310738 นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร  ชัชวาล      โชติมากร

39 5440310739 นางสาวสุปรียา  สิริสม  ชัชวาล      โชติมากร

40 5440310740 นางสาวสุภาพรรณ  วิจิตรภาพ  ชัชวาล      โชติมากร

41 5440310741 นางสาวสุภาวรรณ  สุขขาว ปารมี    หนูนิ่ม

42 5440310742 นางสาวอทิตยา  ก่อการรวด ปารมี    หนูนิ่ม

43 5440310743 นางสาวอนุสญา  ตาหลี ปารมี    หนูนิ่ม

44 5440310744 นางสาวอภิชญา  เจริญศิลป์ ปารมี    หนูนิ่ม

45 5440310745 นางสาวอมรทิพย์  แซ่ต้ัง ปารมี    หนูนิ่ม

46 5440310746 นายอารปัน  หมันเส็น สมหวัง        สงแสง

47 5440310747 นางสาวอาร์มีร่า  ดือราแม สมหวัง        สงแสง

48 5440310748 นางสาวเอมอร  โกวิทธีรพงศ์ สมหวัง        สงแสง

49 5440310749 นางสาวฮะอีละ  ดอเล๊าะซา สมหวัง        สงแสง




