
ลําดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ - นามสกุล สาขา

1 154205060005-5 นางสาวอุบลรัตน์   นวลเจริญ การจัดการท่ัวไป: จท.

2 154205060006-3 นางสาวสุกานดา   คงสุด การจัดการท่ัวไป: จท.

3 154205060009-7 นางสาวกมลชนก   บุญล้น การจัดการท่ัวไป: จท.

4 154205060012-1 นางสาวคอลีเยาะ   ดอหะ การจัดการท่ัวไป: จท.

5 154205060016-2 นางสาวฐิติมา   อนุดิเรก การจัดการท่ัวไป: จท.

6 154205060018-8 นางสาวนครินทร์   หมัดเจริญ การจัดการท่ัวไป: จท.

7 154205060025-3 นางสาวพิมลพรรณ   อินทร์สม การจัดการท่ัวไป: จท.

8 154205060028-7 นางสาวยดารันย์   บิลหมัด การจัดการท่ัวไป: จท.

9 154205060029-5 นางสาวยาวาร๊ะ   ลิงาลาห์ การจัดการท่ัวไป: จท.

10 154205060035-2 นางสาววาสนา   แอเดียว การจัดการท่ัวไป: จท.

11 154205060037-8 นางสาววิรัญญา   จันทร์โสะ การจัดการท่ัวไป: จท.

12 154205060040-2 นางสาวศิลาภรณ์   ศรีสังข์ การจัดการท่ัวไป: จท.

13 154205060041-0 นางสาวสุกัญญา   ศรีชูทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

14 154205060048-5 นางสาวอนงค์ลักษณ์   มีเอียด การจัดการท่ัวไป: จท.

15 154205060054-3 นางสาวอัสมาต   กูวิง การจัดการท่ัวไป: จท.

16 154205060056-8 นางสาวอําภาภรณ์   คงรอด การจัดการท่ัวไป: จท.

17 154205062003-8 นางสาวกานต์พิชชา   รักแป้น การจัดการท่ัวไป: จท.

18 154205062005-3 นางสาวขนิษฐา   อินทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

19 154205062012-9 นางสาวซาฟีน่า   หวันยาหวา การจัดการท่ัวไป: จท.

20 154205062015-2 นางสาวทิราภรณ์   ทรฤทธิ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

21 154205062025-1 นางสาวภรณ์ทิพย์   ทิพย์พิมล การจัดการท่ัวไป: จท.

22 154205062032-7 นางสาววราลักษณ์   หสุลาธนัช การจัดการท่ัวไป: จท.

23 154205062043-4 นางสาวสุวรรณนิดา   มูสอ การจัดการท่ัวไป: จท.

24 154205062048-3 นางสาวเกษรา   ธรรมประเสริฐ การจัดการท่ัวไป: จท.

25 154205062051-7 นางสาวนฤมล   หนูแสง การจัดการท่ัวไป: จท.
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26 154405060001-0 นางสาวชาตยา   ล่ิมเจริญ การจัดการท่ัวไป: จท.

27 154405060009-3 นางสาวอาลีน่า   หมัดเจะเร๊ะ การจัดการท่ัวไป: จท.

28 154405060013-5 นางสาวกฐนกพร   เจริญนพวัชรสิน การจัดการท่ัวไป: จท.

29 154405060014-3 นางสาวกนกวรรณ   กิมิเส การจัดการท่ัวไป: จท.

30 154405060018-4 นางสาวกันต์กนิษฐ์   พุทธสุวรรณ การจัดการท่ัวไป: จท.

31 154405060029-1 นางสาวชลธิชา   ประสงค์ การจัดการท่ัวไป: จท.

32 154405060032-5 นายณัฐพงศ์   หนูแก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

33 154405060048-1 นางสาวนิชธาวัลย์   ตันชะโล การจัดการท่ัวไป: จท.

34 154405060052-3 นางสาวปาริตา   นิลบวร การจัดการท่ัวไป: จท.

35 154405060062-2 นายภักต์ิพงษ์   ศิลปศาสตร์ การจัดการท่ัวไป: จท.

36 154405060070-5 นางสาวลัดดา   ทองโคตร การจัดการท่ัวไป: จท.

37 154405060077-0 นางสาวศจีพร   ดํารงนุกูล การจัดการท่ัวไป: จท.

38 154405060080-4 นางสาวศศิวิมล   นุ้ยดี การจัดการท่ัวไป: จท.

39 154405060084-6 นางสาวศุทธินี   ศิริพันธุ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

40 154405060088-7 นางสาวสุนันทินี   บริสุทธิ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

41 154405060089-5 นางสาวสุพัตรา   แซ่สิน การจัดการท่ัวไป: จท.

42 154405060095-2 นางสาวอันนา   พูลประกอบ การจัดการท่ัวไป: จท.

43 154405060098-6 นางสาวเกศรา   ศรีราชพัฒน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

44 154405060102-6 นางสาวเรวดี   นิลพัฒ การจัดการท่ัวไป: จท.

45 154405060105-9 นางสาวพิมพ์พนิต   เพ็ชรมณี การจัดการท่ัวไป: จท.

46 154405060109-1 นางสาววรารัตน์   บินหมะ การจัดการท่ัวไป: จท.

47 154405060115-8 นางสาวกานดา   แท่นแก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

48 154405060123-2 นางสาวรับขวัญ   สัจดี การจัดการท่ัวไป: จท.

49 154405060136-4 นางสาวพริมพิชชา   จันทร์หอม การจัดการท่ัวไป: จท.

50 154405060137-2 นางสาวศลิษา   สุทธิยาภรณ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

51 154405060138-0 นายโอฬาร   ช่วยธรรมกิจ การจัดการท่ัวไป: จท.

52 154405060139-8 นายกําธร   วงษระบิลนาม การจัดการท่ัวไป: จท.

53 154405060143-0 นางสาวเอมอร   วัฒนคีรี การจัดการท่ัวไป: จท.

54 155205060001-3 นางสาวกนกวรรณ   อินใหม่ การจัดการท่ัวไป: จท.

55 155205060002-1 นางสาวกนกอร   พิทักษ์พิเศษ การจัดการท่ัวไป: จท.



56 155205060003-9 นางสาวกฤติญา   ชูความดี การจัดการท่ัวไป: จท.

57 155205060004-7 นางสาวกิตติมา   แปงมาลัย การจัดการท่ัวไป: จท.

58 155205060005-4 นางสาวจริยา   ชูวิเชียร การจัดการท่ัวไป: จท.

59 155205060006-2 นางสาวจันทร์จิรา   วิไลรัตน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

60 155205060007-0 นางสาวจุฬาลักษณ์   รักษาชล การจัดการท่ัวไป: จท.

61 155205060008-8 นางสาวเจนจิรา   จันทิมพ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

62 155205060009-6 นางสาวชาติณี   หนูขาว การจัดการท่ัวไป: จท.

63 155205060010-4 นางสาวดวงกมล   จ่าอินทร์ การจัดการท่ัวไป: จท.

64 155205060011-2 นางสาวธนภรณ์   ทองนุ้ย การจัดการท่ัวไป: จท.

65 155205060012-0 นายธีรภัทร   โชติเกียรติคุณ การจัดการท่ัวไป: จท.

66 155205060013-8 นางสาวนิตยา   รักษ์ดํา การจัดการท่ัวไป: จท.

67 155205060014-6 นางสาวบุปผาวรรณ   คงทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

68 155205060015-3 นางสาวฟะรีด   สาเมาะ การจัดการท่ัวไป: จท.

69 155205060017-9 นางสาวมะลิวรรณ   มะเลโลหิต การจัดการท่ัวไป: จท.

70 155205060018-7 นางสาวรัชฎา   โอฬาร์กิจ การจัดการท่ัวไป: จท.

71 155205060019-5 นางสาวลัดดาพร   มะมิง การจัดการท่ัวไป: จท.

72 155205060020-3 นางสาววนิดา   บิลระโอ๊ะ การจัดการท่ัวไป: จท.

73 155205060021-1 นางสาวศศิวิมล   จอง การจัดการท่ัวไป: จท.

74 155205060022-9 นางสาวสรารัตน์   วุ่นซ้ิว การจัดการท่ัวไป: จท.

75 155205060023-7 นางสาวสุนิสา   เพชรย้อย การจัดการท่ัวไป: จท.

76 155205060025-2 นางสาวสุภลักษณ์   ไหมสีเสน การจัดการท่ัวไป: จท.

77 155205060026-0 นางสาวสุภาวดี   เรืองกูล การจัดการท่ัวไป: จท.

78 155205060027-8 นางสาวสุภาวดี   ดวงจันทร์ การจัดการท่ัวไป: จท.

79 155205060028-6 นางสาวอริศรา   ไข่ทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

80 155205060029-4 นางสาวอัจจิมา   แขกกาฬ การจัดการท่ัวไป: จท.

81 155205060030-2 นางสาวอิสสตรี   ล่ิมศิลา การจัดการท่ัวไป: จท.

82 155205060031-0 นางสาวภัทธ์ธิรา   สุวรรณชนะ การจัดการท่ัวไป: จท.

83 155205060032-8 นางสาวชฎาพร   ทองอินทร์ การจัดการท่ัวไป: จท.

84 155205060033-6 นางสาวจันทร์ทิมา   กรีธาสันต์ การจัดการท่ัวไป: จท.

85 155205060034-4 นางสาวนฤมล   ช่ือเสียง การจัดการท่ัวไป: จท.



86 155205060036-9 นางสาวพิมประภา   เม่งสุวรรณ การจัดการท่ัวไป: จท.

87 155205060037-7 นางสาวภรชนา   ตาแก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

88 155205060038-5 นายภิศเดช   หนุนอนันต์ การจัดการท่ัวไป: จท.

89 155205060039-3 นางสาวรัตนาภรณ์   ไหมทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

90 155205060040-1 นางสาววรินลักษณ์   ยอดธนาสวัสด์ิ การจัดการท่ัวไป: จท.

91 155205060041-9 นางสาววิภาดา   แดงนุ้ย การจัดการท่ัวไป: จท.

92 155205060042-7 นางสาวศศิธร   จินเดหวา การจัดการท่ัวไป: จท.

93 155205060043-5 นางสาวสุนิสา   หมัดระหีม การจัดการท่ัวไป: จท.

94 155205060044-3 นางสาวสุพัฒญา   บัวหมุน การจัดการท่ัวไป: จท.

95 155205060045-0 นางสาวสุวรรณณี   ทองมาลี การจัดการท่ัวไป: จท.

96 155205060046-8 นางสาวอมรรัตน์   รัตนพันธุ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

97 155205060047-6 นางสาวอลิสา   จรเมือง การจัดการท่ัวไป: จท.

98 155205060048-4 นางสาวเกศกนก   สุธาโภชน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

99 155205060049-2 นางสาวเบญจมาศ   อนุกูลนิติธรรม การจัดการท่ัวไป: จท.

100 155205060050-0 นางสาวเพ็ญนภา   ใจดี การจัดการท่ัวไป: จท.

101 155205060051-8 นางสาวเสาวณีย์   มณีพรหม การจัดการท่ัวไป: จท.

102 155205060052-6 นางสาวไอลดา   สังข์แก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

103 155205060053-4 นางสาวปาริชาติ   คมสัน การจัดการท่ัวไป: จท.

104 155205060054-2 นางสาวภิรมณ์ญา   สองประสม การจัดการท่ัวไป: จท.

105 155205060055-9 นางสาวสุนิษา   บิลก่อเด็ม การจัดการท่ัวไป: จท.

106 155205062001-1 นางสาวกอบกาญจน์   นิมิตานันท์ การจัดการท่ัวไป: จท.

107 155205062002-9 นางสาวคณัสนันท์   จินดารัตน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

108 155205062003-7 นางสาวจตุพร   สุขสีนวน การจัดการท่ัวไป: จท.

109 155205062006-0 นางสาวจุฑารัตน์   จันทนา การจัดการท่ัวไป: จท.

110 155205062007-8 นางสาวฉ่ารีฝ๊ะ   สาหง่อย การจัดการท่ัวไป: จท.

111 155205062008-6 นางสาวซากีน๊ะ   เอียดหวัง การจัดการท่ัวไป: จท.

112 155205062009-4 นายณัฐวุฒิ   สุขประดิษฐ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

113 155205062010-2 นางสาวทาริกา   ณิชากรพงศ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

114 155205062011-0 นางสาวธนาภรณ์   อุทัยมณี การจัดการท่ัวไป: จท.

115 155205062012-8 นางสาวนภัสวรรณ   ศรีจันทร์งาน การจัดการท่ัวไป: จท.



116 155205062013-6 นางสาวนฤมล   มณีวงศ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

117 155205062014-4 นางสาวนุรฟาตีฮะห์   แวอาลี การจัดการท่ัวไป: จท.

118 155205062015-1 นางสาวปฐมาภรณ์   แซ่ฮั่น การจัดการท่ัวไป: จท.

119 155205062016-9 นายปิยะพงค์   ยุ้งศิริ การจัดการท่ัวไป: จท.

120 155205062017-7 นางสาวพัชรี   สุขเอียด การจัดการท่ัวไป: จท.

121 155205062018-5 นายภาคภูมิ   ฉิมฤทธิ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

122 155205062019-3 นางสาวภาวิณี   พลนุ้ย การจัดการท่ัวไป: จท.

123 155205062020-1 นางสาวภาวิณี   แสงพรต การจัดการท่ัวไป: จท.

124 155205062021-9 นางสาวมยุรา   แขกพงศ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

125 155205062022-7 นางสาวมายีดะ   หวัง การจัดการท่ัวไป: จท.

126 155205062023-5 นางสาวยุวดี   ผลชนะ การจัดการท่ัวไป: จท.

127 155205062024-3 นางสาวรัตตินาถ   เสนหมาด การจัดการท่ัวไป: จท.

128 155205062025-0 นางสาวราตรี   ฑีฆะพันธ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

129 155205062026-8 นางสาวรุจา   บิลอะหวัง การจัดการท่ัวไป: จท.

130 155205062028-4 นางสาวละอองเดือน   พรหมจันทร์ การจัดการท่ัวไป: จท.

131 155205062029-2 นางสาววรนัน   บุญฤทธิ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

132 155205062031-8 นางสาวศิริลักษณ์   คําวุ่น การจัดการท่ัวไป: จท.

133 155205062032-6 นางสาวสรารัตน์   เกตุแก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

134 155205062033-4 นางสาวสิรัญรัตน์   จันพลโท การจัดการท่ัวไป: จท.

135 155205062034-2 นางสาวสิริมา   หมัดเลียด การจัดการท่ัวไป: จท.

136 155205062035-9 นางสาวสุธิดา   หนูช่วย การจัดการท่ัวไป: จท.

137 155205062036-7 นางสาวสุนิสา   จันทรนุกูล การจัดการท่ัวไป: จท.

138 155205062038-3 นางสาวสุไหรนา   มันสอ การจัดการท่ัวไป: จท.

139 155205062039-1 นางสาวสุไหวมี   หมุดแหล๊ะ การจัดการท่ัวไป: จท.

140 155205062041-7 นางสาวอังคณา   วิบูลย์พันธ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

141 155205062043-3 นางสาวอุมาภรณ์   ศรีธรรม การจัดการท่ัวไป: จท.

142 155205062044-1 นางสาวอุไมกัลโซม   หมัดหลง การจัดการท่ัวไป: จท.

143 155205062045-8 นางสาวฮามีดะ   เพ็งเลาะ การจัดการท่ัวไป: จท.

144 155205062046-6 นางสาวเกศสุดา   ชัยสงคราม การจัดการท่ัวไป: จท.

145 155205062047-4 นางสาวเกษร   ยิ้มแย้ม การจัดการท่ัวไป: จท.



146 155205062048-2 นางสาวเจนจิรา   แก้วคง การจัดการท่ัวไป: จท.

147 155205062049-0 นางสาวเรวดี   จันทวงศ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

148 155205062050-8 นางสาวใหวด๊ะ   ยีหวังกอง การจัดการท่ัวไป: จท.

149 155205062051-6 นางสาวอัจจิมา   แสงสุวรรณ การจัดการท่ัวไป: จท.

150 155205062052-4 นางสาวปรีดา   ช่วยบุญ การจัดการท่ัวไป: จท.

151 155205062053-2 นางสาวสุกัญญา   สุวรรณเป่ียม การจัดการท่ัวไป: จท.

152 155205062054-0 นางสาวสุพัตรา   บุญรัตนา การจัดการท่ัวไป: จท.

153 155205062055-7 นางสาวดาราวดี   บัวผัน การจัดการท่ัวไป: จท.

154 155205062056-5 นายบุญวัชร์   สุธนอดิศรวงศ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

155 155405060002-7 นางสาวกชพร   บัวสม การจัดการท่ัวไป: จท.

156 155405060003-5 นางสาวกนกวรรณ   ช้างแก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

157 155405060004-3 นางสาวกมลชนก   คงปาน การจัดการท่ัวไป: จท.

158 155405060005-0 นางสาวกัลยาณี   บุญแพ การจัดการท่ัวไป: จท.

159 155405060006-8 นางสาวเกวลิน   อุบลวรรณา การจัดการท่ัวไป: จท.

160 155405060007-6 นางสาวจันทร์จิรา   หม่ืนแจ้ง การจัดการท่ัวไป: จท.

161 155405060008-4 นางสาวจิตตมาส   อินทร์ดํา การจัดการท่ัวไป: จท.

162 155405060010-0 นางสาวชจรี   ไชยณรงค์ การจัดการท่ัวไป: จท.

163 155405060013-4 นางสาวฐาปนารถ   จันทร์มโณ การจัดการท่ัวไป: จท.

164 155405060014-2 นางสาวณัฐกานต์   หนูดวง การจัดการท่ัวไป: จท.

165 155405060015-9 นางสาวณิชกานต์   อาคาสุวรรณ การจัดการท่ัวไป: จท.

166 155405060016-7 นางสาวดวงหทัย   ทิพย์จันทร์ การจัดการท่ัวไป: จท.

167 155405060017-5 นางสาวธนัญญา   ภูพานทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

168 155405060018-3 นางสาวธันยธรณ์   สามแก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

169 155405060019-1 นางสาวนํ้าฝน   สามพิมพ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

170 155405060020-9 นางสาวนิชาภัทร   จันทร์ศรีนวล การจัดการท่ัวไป: จท.

171 155405060022-5 นางสาวปรียาภัทร   ชมเชย การจัดการท่ัวไป: จท.

172 155405060023-3 นางสาวพร้อมพรรณ   ดอนแนไพร การจัดการท่ัวไป: จท.

173 155405060024-1 นางสาวพัชรา   ฐิวิจิตร การจัดการท่ัวไป: จท.

174 155405060025-8 นางสาวเพียงพร   จีนชาวนา การจัดการท่ัวไป: จท.

175 155405060027-4 นางสาวฟราริดา   ขุนรงค์ การจัดการท่ัวไป: จท.



176 155405060028-2 นางสาวภาวนิศา   ไชยสาลี การจัดการท่ัวไป: จท.

177 155405060029-0 นางสาวมณฑา   พุ่มพุทธ การจัดการท่ัวไป: จท.

178 155405060030-8 นางสาวมาลินี   เพชรคง การจัดการท่ัวไป: จท.

179 155405060031-6 นางสาวมุกธิดา   ภมรภักดีพิสุทธิ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

180 155405060032-4 นางสาวรัตนภรณ์   จันโบ การจัดการท่ัวไป: จท.

181 155405060033-2 นางสาวรสพร   ทองภูเบศ การจัดการท่ัวไป: จท.

182 155405060034-0 นางสาวรัชนิภา   ทองจืด การจัดการท่ัวไป: จท.

183 155405060035-7 นายวรดร   เสมอวงค์ การจัดการท่ัวไป: จท.

184 155405060038-1 นางสาวศิวภา   จิตมานะ การจัดการท่ัวไป: จท.

185 155405060039-9 นางสาวศุภลักษณ์   ไชยรัตน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

186 155405060040-7 นางสาวสรีวัลย์   คงแก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

187 155405060041-5 นางสาวสุจิตรา   นวลละออง การจัดการท่ัวไป: จท.

188 155405060042-3 นางสาวสุทธดา   เฉกจ่าย การจัดการท่ัวไป: จท.

189 155405060044-9 นางสาวสุพรรษา   สนธิศรี การจัดการท่ัวไป: จท.

190 155405060045-6 นางสาวสุภาวรรณ   แซ่จิว การจัดการท่ัวไป: จท.

191 155405060046-4 นางสาวสุรีรัตน์   ชุมแก่น การจัดการท่ัวไป: จท.

192 155405060047-2 นางสาวสุวนันท์   แก้วมณี การจัดการท่ัวไป: จท.

193 155405060048-0 นางสาวอนัฐดา   ป่ินสา การจัดการท่ัวไป: จท.

194 155405060050-6 นางสาวอังครินทร์   เหมทานนท์ การจัดการท่ัวไป: จท.

195 155405060051-4 นางสาวชนัญชิดา   หีมซา การจัดการท่ัวไป: จท.

196 155405060052-2 นางสาวปวันรัตน์   สุวรรณะ การจัดการท่ัวไป: จท.

197 155405060053-0 นางสาวอรุณวดี   ชุ่มช่วย การจัดการท่ัวไป: จท.

198 155405060054-8 นางสาวสุวิมล   วันระยานนท์ การจัดการท่ัวไป: จท.

199 155405060055-5 นางสาววรรณิศา   ศรีนวล การจัดการท่ัวไป: จท.

200 155405060056-3 นางสาวกนกวรรณ   หนูคง การจัดการท่ัวไป: จท.

201 155405060057-1 นางสาวปัณฑิตา  สุวรรณมณี การจัดการท่ัวไป: จท.

202 155405060058-9 นางสาวกมลทิพย์   รัตนประทีป การจัดการท่ัวไป: จท.

203 155405060059-7 นางสาวกัญภิรมย์   สมบูรณ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

204 155405060061-3 นางสาวจันจิรา   อําภาพร้อม การจัดการท่ัวไป: จท.

205 155405060062-1 นางสาวจินจิรา   เจริญจิตร การจัดการท่ัวไป: จท.



206 155405060063-9 นายจินตวัต   ทองพรหม การจัดการท่ัวไป: จท.

207 155405060064-7 นางสาวจุฑารัตน์   ฉิมคล้าย การจัดการท่ัวไป: จท.

208 155405060065-4 นางสาวจุฬาลักษณ์   เอียดดํา การจัดการท่ัวไป: จท.

209 155405060066-2 นายฉัตรชัย   แซ่เหรียญ การจัดการท่ัวไป: จท.

210 155405060067-0 นางสาวชลธิชา   เลจ้าย การจัดการท่ัวไป: จท.

211 155405060068-8 นางสาวณัตฐินี   ชีวะพันธ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

212 155405060069-6 นางสาวธนพร   มัชฌิมาภิโร การจัดการท่ัวไป: จท.

213 155405060071-2 นางสาวนวินดา   หวันปรัตน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

214 155405060072-0 นางสาวปัทมา   หงษ์บิน การจัดการท่ัวไป: จท.

215 155405060073-8 นายปิยะ   ธรรมแสง การจัดการท่ัวไป: จท.

216 155405060074-6 นางสาวพนิดา   ปลอดคง การจัดการท่ัวไป: จท.

217 155405060075-3 นางสาวมุนินทร์   ศิริโกศล การจัดการท่ัวไป: จท.

218 155405060076-1 นางสาวลลิตา   แก้วกันทา การจัดการท่ัวไป: จท.

219 155405060077-9 นางสาววรรณธิดา   เซ่งศิริ การจัดการท่ัวไป: จท.

220 155405060078-7 นางสาววลัยมาศ   อุไร การจัดการท่ัวไป: จท.

221 155405060080-3 นายวิษณุ   สุวรรณรัตน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

222 155405060081-1 นายวีระเดช   เรืองทองเมือง การจัดการท่ัวไป: จท.

223 155405060082-9 นายศรเทพ   สุขไสย การจัดการท่ัวไป: จท.

224 155405060083-7 นายสรณ์   ช่างชุม การจัดการท่ัวไป: จท.

225 155405060085-2 นางสาวสุวันทนี   สงวนเขียว การจัดการท่ัวไป: จท.

226 155405060086-0 นางสาวอัจจิมา   เรืองสุข การจัดการท่ัวไป: จท.

227 155405060087-8 นางสาวอัญชลี   อัจนากิตติ การจัดการท่ัวไป: จท.

228 155405060089-4 นายเอกราช   อุเซ็ง การจัดการท่ัวไป: จท.

229 155405060090-2 นายอนุรักษ์   ใบมา การจัดการท่ัวไป: จท.

230 155405060091-0 นางสาวลดาวัลย์   ถัดสีทัย การจัดการท่ัวไป: จท.

231 155405060092-8 นายกฤษณะ   คําวัลย์ การจัดการท่ัวไป: จท.

232 155405060093-6 นายจักรพงศ์   หมวดเพ็ง การจัดการท่ัวไป: จท.

233 155405060094-4 นางสาวจิตอําไพ   ขุนทองเพ็ชร การจัดการท่ัวไป: จท.

234 155405060095-1 นางสาวจิระนุช   เทพสุริวงศ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

235 155405060096-9 นางสาวชลิตา   สังข์เศรษฐ์ การจัดการท่ัวไป: จท.



236 155405060097-7 นางสาวฐิติมา   สรงวารี การจัดการท่ัวไป: จท.

237 155405060098-5 นางสาวทับขวัญ   เหมรัญ การจัดการท่ัวไป: จท.

238 155405060099-3 นางสาวธัญญาพร   แซ่จ้อง การจัดการท่ัวไป: จท.

239 155405060100-9 นางสาวนาตยา   โรจนารุณ การจัดการท่ัวไป: จท.

240 155405060101-7 นายนิติพัฒน์   หนูประกอบ การจัดการท่ัวไป: จท.

241 155405060102-5 นางสาวป่ินชฎา   เหล็นเรือง การจัดการท่ัวไป: จท.

242 155405060103-3 นางสาวพนิดา   จิตรานนท์ การจัดการท่ัวไป: จท.

243 155405060104-1 นางสาวภัทธิรา   แก้วสุขศรี การจัดการท่ัวไป: จท.

244 155405060105-8 นางสาววรรณกานต์   จันทร์สุวรรณ การจัดการท่ัวไป: จท.

245 155405060106-6 นายวราธิป   ทัฬหะวาสน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

246 155405060107-4 นางสาววราภรณ์   รักวิจิตร การจัดการท่ัวไป: จท.

247 155405060109-0 นางสาวสุธีกานต์   จันเพ็ญ การจัดการท่ัวไป: จท.

248 155405060110-8 นางสาวหทัยชนก   บัวสมศรี การจัดการท่ัวไป: จท.

249 155405060111-6 นางสาวเวธกา   คีรีโชติ การจัดการท่ัวไป: จท.

250 155405060112-4 นางสาวอรสินี   เกิดสมจิตร การจัดการท่ัวไป: จท.

251 155405060113-2 นายสันติ   สีกํ่า การจัดการท่ัวไป: จท.

252 155405060114-0 นางสาวอริสรา   มุ่งแสง การจัดการท่ัวไป: จท.

253 155405060115-7 นายทักษ์ดนัย   ชนะสิทธิ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

254 155405060116-5 นางสาวจุฑารัตน์   คุณโอษฐ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

255 155405060117-3 นางสาวชฎามาศ   เทียบทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

256 155405060118-1 นางสาวเสาวลักษณ์   คชฤทธิ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

257 155405060119-9 นายอินทราวุธ   บัณฑิตวิศาล การจัดการท่ัวไป: จท.

258 155405060120-7 นายเศรษฐดา   ยุกตกฤต การจัดการท่ัวไป: จท.

259 155405060122-3 นางสาวพิมพิมล   จันทร์ประเสริฐ การจัดการท่ัวไป: จท.

260 155405060123-1 นางสาวพรทิพย์   แซ่ซ่ี การจัดการท่ัวไป: จท.

261 155405060124-9 นางสาวชุดารัตน์   คงวัน การจัดการท่ัวไป: จท.

262 155405060125-6 นางสาวจันทร์จิรา   แสงผ่อง การจัดการท่ัวไป: จท.

263 155405060127-2 นางสาวพัชรา   ทองวิไล การจัดการท่ัวไป: จท.

264 155405060128-0 นางสาวอัญชนา   ชมภู่ทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

265 155405060129-8 นายจักรกฤษ   สุขสําราญ การจัดการท่ัวไป: จท.



266 155405060132-2 นางสาวปภัสศิริ   ขุนเศษ การจัดการท่ัวไป: จท.

267 435155020079-7 นายสมศักด์ิ   เหมรัญ การจัดการท่ัวไป: จท.

268 435255020008-4 นางสาวระดีวรรธน์   หวานแก้ว การจัดการท่ัวไป: จท.

269 435255020015-9 นายอภิชัย   บุตรเจริญ การจัดการท่ัวไป: จท.

270 435255020027-4 นางสาวอลิษา   เต๊ะโส๊ะ การจัดการท่ัวไป: จท.

271 435255020043-1 นางสาวดวงธิดา   ช่อดอกไม้ การจัดการท่ัวไป: จท.

272 435255020054-8 นางสาวมณีนุช   ศรีจันทร์ การจัดการท่ัวไป: จท.

273 435255020056-3 นางสาวบุญยดา   กวมทรัพย์ การจัดการท่ัวไป: จท.

274 435255020061-3 นางสาวมัสยา   เก็มเบ็ญหมาด การจัดการท่ัวไป: จท.

275 435265021074-4 นางสาวภาวินี   พุทธชาติ การจัดการท่ัวไป: จท.

276 435265021075-1 นางสาววิภาวี   พุทธชาติ การจัดการท่ัวไป: จท.

277 435355020012-4 นางสาวตาลิณี   ธรรมรัตน์ การจัดการท่ัวไป: จท.

278 435355020028-0 นายยุรนันต์   สังด้วง การจัดการท่ัวไป: จท.

279 435355020032-2 นางสาววศินี   ฮะอุรา การจัดการท่ัวไป: จท.

280 435355020035-5 นางสาวศศิพิมพ์   เปกปุก การจัดการท่ัวไป: จท.

281 435355020048-8 นางสาวเกวลี   กล่ินสีทอง การจัดการท่ัวไป: จท.

282 435355020050-4 นางสาวโนรีย์   ยาชะรัด การจัดการท่ัวไป: จท.

283 435355020051-2 นางสาวกัญญารัตน์   ระวังชา การจัดการท่ัวไป: จท.

284 435355020052-0 นางสาวอริษา   เงินนุช การจัดการท่ัวไป: จท.

285 435355020053-8 นายกฤษฎา   ลาพิยะ การจัดการท่ัวไป: จท.

286 435355020062-9 นางสาวชลธิชา   กาลสุข การจัดการท่ัวไป: จท.

287 435355020067-8 นางสาวจันจิรา   มาศโอสถ การจัดการท่ัวไป: จท.

288 435355020068-6 นางสาวอภิญญา   ดําชู การจัดการท่ัวไป: จท.

289 435355020069-4 นางสาวกรรภิรมย์   ปาณะศรี การจัดการท่ัวไป: จท.

290 435355020089-2 นายพชร   ช่วยกูล การจัดการท่ัวไป: จท.

291 435355020112-2 นายผดุงศักด์ิ   หยูตุ้ง การจัดการท่ัวไป: จท.

292 435355020113-0 นางสาวก่ิงทอง   โชติศิริ การจัดการท่ัวไป: จท.

293 435355020114-8 นางสาวมุกส์กัณญา   ตะนุสะ การจัดการท่ัวไป: จท.

294 435355020115-5 นางสาวนฤมล   มณีพงศ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

295 435355020117-1 นายภาณุพงศ์   หนูเพชร การจัดการท่ัวไป: จท.



296 435355020119-7 นางสาวโชติกา   แก้วประชุม การจัดการท่ัวไป: จท.

297 435365021056-9 นางสาวชุติมา   มะโนรา การจัดการท่ัวไป: จท.

298 435365021078-3 นางสาวสุนิสา   ทองตราชู การจัดการท่ัวไป: จท.

299 435365021096-5 นางสาวเกตุแก้ว   ตุ้นยุทธ์ การจัดการท่ัวไป: จท.

300 154205070020-2 นางสาวนันทนา   สุนทนนท์ การจัดการสํานักงาน: จง.

301 154205070061-6 นางสาวไหมทิพย์   คงนวล การจัดการสํานักงาน: จง.

302 154205072001-0 นางสาวกมลวรรณ   แซ่ช่ิน การจัดการสํานักงาน: จง.

303 154205072002-8 นางสาวจริยา   พิรุณ การจัดการสํานักงาน: จง.

304 154205072009-3 นางสาวปภัสสร   ประจําเกาะ การจัดการสํานักงาน: จง.

305 154205072017-6 นางสาวศศิรัตน์   วิเศษสินธุ์ การจัดการสํานักงาน: จง.

306 154205072020-0 นางสาวสิริลักขณา   สุวรรณรักษา การจัดการสํานักงาน: จง.

307 154205072026-7 นางสาวอุทุมพร   แก้วโอภาส การจัดการสํานักงาน: จง.

308 154205072028-3 นางสาวเพชรรัตน์   ทองแป้น การจัดการสํานักงาน: จง.

309 155205700001-9 นางสาวกนกวรรณ   ไกรนุกูล การจัดการสํานักงาน: จง.

310 155205700002-7 นางสาวเกศรินทร์   คํานิล การจัดการสํานักงาน: จง.

311 155205700003-5 นางสาวจริยา   รอดเกล้ียง การจัดการสํานักงาน: จง.

312 155205700004-3 นางสาวณัฐนันท์   การเกษม การจัดการสํานักงาน: จง.

313 155205700005-0 นางสาวทิตยา   พงศ์กระทุง การจัดการสํานักงาน: จง.

314 155205700006-8 นางสาวผานิตา   สุขใส การจัดการสํานักงาน: จง.

315 155205700007-6 นางสาวฝนฤทัย   สงแก้ว การจัดการสํานักงาน: จง.

316 155205700008-4 นายพุทธิ   อภิญญานันท์ การจัดการสํานักงาน: จง.

317 155205700009-2 นางสาวราย   ชูแก้ว การจัดการสํานักงาน: จง.

318 155205700010-0 นางสาวรุจิรา   แก้วประกอบ การจัดการสํานักงาน: จง.

319 155205700011-8 นางสาววรรณวิภา   สวัสดิสาร การจัดการสํานักงาน: จง.

320 155205700012-6 นางสาววิชุดา   ป่ันแก้ว การจัดการสํานักงาน: จง.

321 155205700013-4 นางสาวศรัญญา   นวนศรี การจัดการสํานักงาน: จง.

322 155205700014-2 นางสาวศิรินพร   คงสุข การจัดการสํานักงาน: จง.

323 155205700015-9 นางสาวศิริพร   ยิ่งดํานุ่น การจัดการสํานักงาน: จง.

324 155205700016-7 นางสาวสุชาดา   พรหมสาตร์ การจัดการสํานักงาน: จง.

325 155205700018-3 นางสาวสุธาทิพย์   ต้ันเส้ง การจัดการสํานักงาน: จง.



326 155205700019-1 นางสาวหทัยกาญจน์   ทองสงค์ การจัดการสํานักงาน: จง.

327 155205700020-9 นางสาวอัจริยา   สังขรัตน์ การจัดการสํานักงาน: จง.

328 155205700021-7 นางสาวก.กติกา   หงษ์เกิด การจัดการสํานักงาน: จง.

329 155205700022-5 นางสาวกชพรรณพร   ช่างสาน การจัดการสํานักงาน: จง.

330 155205700024-1 นางสาวจิตติมา   สายชนะพันธ์ การจัดการสํานักงาน: จง.

331 155205700025-8 นางสาวจีรวรรณ   ไชยผล การจัดการสํานักงาน: จง.

332 155205700026-6 นางสาวจุรีรัตน์   รักสกุล การจัดการสํานักงาน: จง.

333 155205700027-4 นายชลิต   ภักดีม่ัน การจัดการสํานักงาน: จง.

334 155205700028-2 นางสาวชิดชนก   นิยมเดชา การจัดการสํานักงาน: จง.

335 155205700029-0 นางสาวธนภรณ์   หนูเล็ก การจัดการสํานักงาน: จง.

336 155205700030-8 นางสาวธัญลักษณ์   แก้วแสวง การจัดการสํานักงาน: จง.

337 155205700031-6 นางสาวธารารัตน์   สรรพพันธุ์ การจัดการสํานักงาน: จง.

338 155205700032-4 นางสาวนภา   สังฆะโต การจัดการสํานักงาน: จง.

339 155205700033-2 นางนันทิตา   ขาวมาก การจัดการสํานักงาน: จง.

340 155205700034-0 นางสาวรอฮานี   มะสะ การจัดการสํานักงาน: จง.

341 155205700035-7 นางสาวระวีวรรณ   รามแก้ว การจัดการสํานักงาน: จง.

342 155205700036-5 นางสาวรุ่งทิวา   ยมรัตน์ การจัดการสํานักงาน: จง.

343 155205700037-3 นางสาววัลยา   หีมสุวรรณ์ การจัดการสํานักงาน: จง.

344 155205700039-9 นางสาวสมพัตสร   กองเม่ง การจัดการสํานักงาน: จง.

345 155205700040-7 นางสาวสวรินทร์   พุ่มเพ็ง การจัดการสํานักงาน: จง.

346 155205700041-5 นางสาวสุนิสา   รอดสี การจัดการสํานักงาน: จง.

347 155205700042-3 นางสาวอรวรรณ   ขุนอักษร การจัดการสํานักงาน: จง.

348 155205700043-1 นางสาวเครือมาส   ทองคํา การจัดการสํานักงาน: จง.

349 155205700044-9 นางสาวเมนุกา   ขาวเรือง การจัดการสํานักงาน: จง.

350 155205700045-6 นางสาวเรวดี   จันทร์นวล การจัดการสํานักงาน: จง.

351 155205700046-4 นางสาวจีรวรรณ   ชุมละออง การจัดการสํานักงาน: จง.

352 155205700047-2 นางสาวณัฐวดี   ทองสกูล การจัดการสํานักงาน: จง.

353 155205700048-0 นางสาวมีนา   ไทรบุรี การจัดการสํานักงาน: จง.

354 155205700049-8 นางสาววัชรี   บํารุงชนม์ การจัดการสํานักงาน: จง.

355 155205700050-6 นางสาววารุณี   บิลอะหลี การจัดการสํานักงาน: จง.



356 155205700051-4 นางสาวสุดาพร   ทองนวล การจัดการสํานักงาน: จง.

357 155205700052-2 นางสาวสุปัญจพร   อินสุวรรณโณ การจัดการสํานักงาน: จง.

358 155205700053-0 นางสาวอรวรรณ   ศรสุวรรณ์ การจัดการสํานักงาน: จง.

359 155205700054-8 นางสาวอําไพ   สีทองคํา การจัดการสํานักงาน: จง.

360 155205702001-7 นางสาวกมลชนก   รอดดี การจัดการสํานักงาน: จง.

361 155205702002-5 นางสาวธารารัตน์   คําสุวรรณ การจัดการสํานักงาน: จง.

362 155205702004-1 นางสาวภาณุกา   แก้วใหม่ การจัดการสํานักงาน: จง.

363 155205702005-8 นางสาวมัสนา   อิสมัน การจัดการสํานักงาน: จง.

364 155205702006-6 นางสาวรัชนี   ผุดสวัสด์ิ การจัดการสํานักงาน: จง.

365 155205702007-4 นางสาววรรณา   หยูจีน การจัดการสํานักงาน: จง.

366 155205702009-0 นายฮารีฟ   เจะมะ การจัดการสํานักงาน: จง.

367 155205702010-8 นายกรกช   คําดี การจัดการสํานักงาน: จง.

368 155205702011-6 นางสาวกรรณิการ์   สุขจันทร์ การจัดการสํานักงาน: จง.

369 155205702012-4 นางสาวขนิษฐา   พักศิลป์ การจัดการสํานักงาน: จง.

370 155205702013-2 นางสาวขวัญชนก   มัชฌิมาภิโร การจัดการสํานักงาน: จง.

371 155205702016-5 นางสาวจิตติมา   ดาระมาน การจัดการสํานักงาน: จง.

372 155205702017-3 นางสาวจีรวรรณ   เอียดกลาย การจัดการสํานักงาน: จง.

373 155205702019-9 นางสาวจุฑามาส   แสงสุริยงค์ การจัดการสํานักงาน: จง.

374 155205702020-7 นางสาวชลธิชา   อินคโณ การจัดการสํานักงาน: จง.

375 155205702022-3 นางสาวธารนริน   จันทบูลย์ การจัดการสํานักงาน: จง.

376 155205702023-1 นางสาวนริศรา   จันทร์นก การจัดการสํานักงาน: จง.

377 155205702024-9 นางสาวนิชกานต์   กล่อมเกล้ียง การจัดการสํานักงาน: จง.

378 155205702025-6 นางสาวนุชจรินทร์   ภูเหล็ก การจัดการสํานักงาน: จง.

379 155205702026-4 นางสาวนูรีซัน   และหวัง การจัดการสํานักงาน: จง.

380 155205702027-2 นางสาวนูไอนี   เล๊าะหมาน การจัดการสํานักงาน: จง.

381 155205702029-8 นางสาวพิศพร   แก้วอินทร์ การจัดการสํานักงาน: จง.

382 155205702032-2 นางสาวลาวัลย์   บัวก่ิง การจัดการสํานักงาน: จง.

383 155205702036-3 นายสาการียา   สาและ การจัดการสํานักงาน: จง.

384 155205702037-1 นางสาวสุกัญญา   ไชยหลี การจัดการสํานักงาน: จง.

385 155205702038-9 นางสาวสุชาดา   วงค์แข็ง การจัดการสํานักงาน: จง.



386 155205702039-7 นางสาวสุดา   ฝาหล๊ะ การจัดการสํานักงาน: จง.

387 155205702040-5 นางสาวสุนิสา   ตรีสิงห์ การจัดการสํานักงาน: จง.

388 155205702041-3 นางสาวอนุสรา   เส็นลิหมีน การจัดการสํานักงาน: จง.

389 155205702042-1 นางสาวอรวรรณ   ธมราตรี การจัดการสํานักงาน: จง.

390 155205702043-9 นายเกรียงไกร   จํานงค์เล็ก การจัดการสํานักงาน: จง.

391 155205702044-7 นางสาวเกศิณี   ชูชุม การจัดการสํานักงาน: จง.

392 435365040068-1 นางสาวพรพิมล   ปินยะกุล การจัดการสํานักงาน: จง.

393 154205080024-2 นายนวภูมิ   โรจนะรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

394 154205080030-9 นายพัสกร   แก้วเสน การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

395 154205080048-1 นายอนุสรณ์   กุลดี การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

396 154205082031-5 นายศรัญญู   พรหมทัตโต การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

397 154205082046-3 นายเกรียงศักด์ิ   สุวรรณสอาด การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

398 155205080001-9 นายทยุต   เนียมบุญ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

399 155205080003-5 นายศัลยศักด์ิ   สุกแก้วมณี การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

400 155205080005-0 นางสาวกรกมล   ศรีรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

401 155205080006-8 นายกฤษดา   ชุมสุวรรณ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

402 155205080007-6 นายกัมพล   พรหมรักษา การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

403 155205080008-4 นายกิตติ   อ็องล่ัน การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

404 155205080010-0 นายจิระวัฒน์   ชุมนุ้ย การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

405 155205080013-4 นายณัฐพล   สุนทรากร การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

406 155205080014-2 นายณัฐพล   จันทร์ลิหมัด การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

407 155205080015-9 นายณัฐรัฐ   รัตนพันธุ์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

408 155205080017-5 นายทิวากร   จันสุวรรณ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

409 155205080018-3 นายธานุวัฒน์   ด้วงฉีด การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

410 155205080019-1 นายธีรพงค์   คงชู การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

411 155205080020-9 นายนวรัตน์   ศิริรักษ์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

412 155205080021-7 นายนัยณัฎฐ์   นุ่นเหว่า การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

413 155205080022-5 นางสาวนาถยา   ฟองทอง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

414 155205080024-1 นายประทีป   ชายเกตุ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

415 155205080026-6 นายฦชา   มาลากาญจน์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.



416 155205080027-4 นายวัชรพงษ์   เพ็ชรมาลัย การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

417 155205080028-2 นายวีรพัฒน์   บุญสม การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

418 155205080029-0 นายวีรยุทธ   ศรีวะปะ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

419 155205080030-8 นายวีระยุทธ   บัณฑิต การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

420 155205080031-6 นายศรายุธ   สังฆรักษ์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

421 155205080033-2 นายศุภกร   ใจแจ้ง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

422 155205080034-0 นายสกุลวงค์   ขวํญสกุล การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

423 155205080035-7 นายสมคิด   เพชรรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

424 155205080036-5 นายสวัสด์ิ   แก้วสุริยันต์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

425 155205080037-3 นายสหชาติ   ดําสิโก การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

426 155205080038-1 นายสายัณห์   แซ่เคา การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

427 155205080039-9 นายสิทธิพร   โบกขรพรรษ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

428 155205080040-7 นายสุชล   ทองนวล การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

429 155205080041-5 นางสาวสุชาดา   ไทยสมบูรณ์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

430 155205080042-3 นายสุทธิพงศ์   ฆังคะมะโน การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

431 155205080043-1 นายสุธิชาติ   เอ่ียมเสมสุข การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

432 155205080044-9 นายอนุชา   เวศยาสิรินทร์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

433 155205080045-6 นายอนุมัติ   น่ิมดํา การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

434 155205080046-4 นายอภิชาติ   ศรีวิไล การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

435 155205080047-2 นายอลงกรณ์   สีตะพงษ์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

436 155205080048-0 นายอัสอาด   สาเมาะ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

437 155205080049-8 นายอานนท์   ขุนพิทักษ์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

438 155205080050-6 นายอิทธิพล   แสงทอง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

439 155205080051-4 นายเจษฎา   ฤทธิ์น้อย การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

440 155205080052-2 นายเมธาสิทธิ์   มากจันทร์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

441 155205080053-0 นายอนุชิต   สาบวช การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

442 155205080054-8 นายเกรียงศักด์ิ   ดํามาก การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

443 155205080055-5 นายณัฐพงษ์   แก้วชู การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

444 155205082003-3 นายกิติพงษ์   เกตุแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

445 155205082004-1 นายก้องเดชา   พรหมรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.



446 155205082005-8 นายคมสัน   สายสมุทร การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

447 155205082006-6 นายคุณานนต์   สุวรรณรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

448 155205082007-4 นายจักรพันธุ์   สุขศรีทอง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

449 155205082008-2 นายจักรินทร์   บุญรอด การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

450 155205082009-0 นายฉัตรชัย   สินกัง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

451 155205082010-8 นางสาวณัฏฐา   นิเส็น การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

452 155205082011-6 นายณัฐพล   เหมพัฒน์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

453 155205082013-2 นายณัฐวุฒิ   พุทธาโร การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

454 155205082014-0 นายธนากร   เพ็ชรจํารัส การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

455 155205082015-7 นายธวัชชัย   บินหีม การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

456 155205082016-5 นายธวัชชัย   เกษรบัว การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

457 155205082017-3 นางสาวธิดารัตน์   บุญจริง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

458 155205082018-1 นายธิเบศร์   จันทรรัตนา การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

459 155205082019-9 นายธีรพงศ์   น่ิมดวง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

460 155205082020-7 นายธีรพงษ์   จันทพาโส การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

461 155205082022-3 นายนฤนาท   เพ็ชรวรรณ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

462 155205082023-1 นายปวีณวัชร์   ขุนทอง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

463 155205082024-9 นายปิยะพงษ์   สุวรรณ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

464 155205082025-6 นายพงษ์พัฒน์   คงพรหม การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

465 155205082026-4 นายพชร   กาวชู การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

466 155205082027-2 นายภราดร   ทองสอง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

467 155205082028-0 นายมนูญ   ด้วงทอง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

468 155205082029-8 นางสาวมรียา   หีมจิ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

469 155205082030-6 นายยุทธนา   คงพันธ์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

470 155205082031-4 นางสาวยุวดี   หนิบู้ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

471 155205082032-2 นายวรพจน์   โคธาสุวรรณ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

472 155205082033-0 นายวัชรพงศ์   พรหมกุล การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

473 155205082034-8 นายวัฒนา   เพ็ชรมุณี การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

474 155205082035-5 นายวิทวัฒน์   บูปผา การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

475 155205082036-3 นายศรายุทธ   ศรีรุจี การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.



476 155205082037-1 นายศักรินทร์   ชูปลอด การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

477 155205082038-9 นายสมภพ   สังข์สุวรรณ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

478 155205082039-7 นายสันติ   ชุมโชติ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

479 155205082040-5 นายสิทธิพงษ์   โต๊ะลาวัล การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

480 155205082041-3 นายสุวัฒน์   กาญจนรัตน์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

481 155205082042-1 นายหทัยทัต   ดําราช การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

482 155205082043-9 นายอนิรุตต์   ภาระบุญ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

483 155205082044-7 นายอภิชาติ   ดําสนิท การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

484 155205082045-4 นายอภินันท์   เกตุแก้ว การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

485 155205082046-2 นายอลงกต   เพ็ชรมณี การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

486 155205082047-0 นายอับดุลเล๊าะ   บูละ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

487 155205082048-8 นายอุทยะ   พฤกษ์อุดม การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

488 155205082049-6 นายเสริมศักด์ิ   บุญทอง การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

489 155205082050-4 นายโกวิท   พูลสวัสด์ิ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

490 155205082051-2 นายบรุพล   ปานประดิษฐ์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

491 155205082052-0 นายสถาพร   หลีประสงค์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

492 155205082053-8 นายกนก   พุทธกูล การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

493 155205082054-6 นายปธานิน   จันทรโชติ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

494 435365030020-4 นายพันธวิทย์   ศิริจันทร์ การจัดการอุตสาหกรรม: จอ.

495 154205090010-9 นางสาวสุรภาพัชรี   ด้วงสวัสด์ิ การตลาด: ตล.

496 154205090011-7 นางสาวบุษญา   แก้วนพรัตน์ การตลาด: ตล.

497 154205090016-6 นางสาวกาญจนา   ขุนเด่ือ การตลาด: ตล.

498 154205090036-4 นางสาวทิพวรรณ   ศรีจันทร์งาม การตลาด: ตล.

499 154205090038-0 นายธรรมนูญ   บัวจันทร์ การตลาด: ตล.

500 154205090046-3 นายนัฐพล   บุษศิลป์ การตลาด: ตล.

501 154205090049-7 นางสาวนิตสรา   นาประจุล การตลาด: ตล.

502 154205090056-2 นางสาวปิญชนก   สงเมือง การตลาด: ตล.

503 154205090060-4 นางสาวพัสณีลักษณ์   สายสลํา การตลาด: ตล.

504 154205090064-6 นางสาวพิไลรัตน์   โพชนุกูล การตลาด: ตล.

505 154205090072-9 นางสาวรัฒิยา   ด้วงดน การตลาด: ตล.



506 154205090073-7 นางสาวรัตน์สุดา   เขนย การตลาด: ตล.

507 154205090079-4 นางสาววัลลี   หมุนนุ้ย การตลาด: ตล.

508 154205090088-5 นางสาวสกุลตลา   พูลเพ่ิม การตลาด: ตล.

509 154205090094-3 นางสาวสุวิมล   ชีวรัตนกุล การตลาด: ตล.

510 154205090095-0 นางสาวสุวิสา   แดงน้อย การตลาด: ตล.

511 154205090096-8 นายอธิป   บุญวรรณโณ การตลาด: ตล.

512 154205090097-6 นางสาวอมรรัตน์   ประสบมิตร การตลาด: ตล.

513 154205090100-8 นางสาวอรวรรณ   มุสิกพงษ์ การตลาด: ตล.

514 154205090101-6 นางสาวอรุณโรจน์   ชิณวงค์ การตลาด: ตล.

515 154205090106-5 นางสาวเบญจวรรณ   นุ่นขาว การตลาด: ตล.

516 154205090110-7 นางสาวเมวิสา   บุญมาก การตลาด: ตล.

517 154205090112-3 นางสาวเสาวลักษณ์   ธรรมศักด์ิ การตลาด: ตล.

518 154205090113-1 นางสาวเอ้ืองพร   พะสริ การตลาด: ตล.

519 154205090115-6 นางสาวโสรญา   จันทชาติ การตลาด: ตล.

520 154205092010-7 นางสาวถนอมจิต   นนตรี การตลาด: ตล.

521 154205092017-2 นางสาวปณิดา   แซ่อุ่ย การตลาด: ตล.

522 154205092028-9 นางสาวรุ่งนภา   เบ็ญก้อเด็ม การตลาด: ตล.

523 154205092030-5 นางสาววริษา   ป่ากว้าง การตลาด: ตล.

524 154205092034-7 นางสาวสุภัทตรา   เพ็ญศรี การตลาด: ตล.

525 154205092043-8 นางสาวอนุสรา   วัฒนานนท์ การตลาด: ตล.

526 154205092046-1 นางสาวอําพันธ์   สุวรรณรัตน์ การตลาด: ตล.

527 154205092051-1 นางสาวไหมซาเร๊าะ   กายรัตน์ การตลาด: ตล.

528 154205092055-2 นางสาวอารยา   ศรีมหาดไทย การตลาด: ตล.

529 154405090006-3 นางสาวนภิสา   โต๊ะหมัด การตลาด: ตล.

530 154405090012-1 นางสาวกนกวรรณ   หนูทอง การตลาด: ตล.

531 154405090017-0 นางสาวจริยา   เยี่ยมสมุทร์ การตลาด: ตล.

532 154405090019-6 นางสาวจันจิรา   คงมี การตลาด: ตล.

533 154405090022-0 นางสาวจันทร์นภา   พรหมจรรย์ การตลาด: ตล.

534 154405090030-3 นางสาวณัฐชยา   สุขสวัสด์ิ การตลาด: ตล.

535 154405090032-9 นางสาวธิดา   ชูศรี การตลาด: ตล.



536 154405090039-4 นางสาวนารีทิพย์   ทองอารัญ การตลาด: ตล.

537 154405090041-0 นางสาวนุชนาฏ   ก้งเส้ง การตลาด: ตล.

538 154405090042-8 นางสาวปณิดา   รัตนรัตน์ การตลาด: ตล.

539 154405090045-1 นางสาวปิยธิดา   แก้วจินดา การตลาด: ตล.

540 154405090046-9 นางสาวปิยะนุช   ศรทอง การตลาด: ตล.

541 154405090051-9 นางสาวพัชรี   ถ่องแท้ การตลาด: ตล.

542 154405090057-6 นางสาวยุพิน   กาลออง การตลาด: ตล.

543 154405090063-4 นางสาววงศ์ตะวัน   ภานุประทีป การตลาด: ตล.

544 154405090070-9 นางสาววิรัญญา   วรรณธีระเดช การตลาด: ตล.

545 154405090080-8 นางสาวสุชัญญา   ซ้ายอ่ิม การตลาด: ตล.

546 154405090086-5 นางสาวอรอนงค์   อินทะสะระ การตลาด: ตล.

547 154405090112-9 นางสาวนงลักษณ์   วรรณะ การตลาด: ตล.

548 154405090116-0 นายมณฑล   ค้ิวนาง การตลาด: ตล.

549 154405090117-8 นายสิทธิพล   คงคาลัย การตลาด: ตล.

550 154405090125-1 นางสาวขวัญชเนตต์   ชูโชติ การตลาด: ตล.

551 155205090001-7 นางสาวกัลยา   หนูเพ็ง การตลาด: ตล.

552 155205090002-5 นางสาวกาญจนา   ขุนเพชรศรี การตลาด: ตล.

553 155205090003-3 นางสาวจารุวรรณ   ด้วนมี การตลาด: ตล.

554 155205090004-1 นางสาวจิตคนึง   ถานะสุวรรณ การตลาด: ตล.

555 155205090005-8 นางสาวจิตติมา   นวลรอด การตลาด: ตล.

556 155205090006-6 นางสาวจิราวรรณ   ศรีนวน การตลาด: ตล.

557 155205090007-4 นางสาวจุฑาทิพย์   ยอดรักษ์ การตลาด: ตล.

558 155205090008-2 นางสาวชลธิดา   พูลช่วย การตลาด: ตล.

559 155205090009-0 นางสาวชุดารินทร์   สุขศรี การตลาด: ตล.

560 155205090011-6 นางสาวตรีชฎา   เนาเวช การตลาด: ตล.

561 155205090013-2 นางสาวนวลศรี   เกษสถิตย์ การตลาด: ตล.

562 155205090014-0 นางสาวนิศารัตน์   วงค์รอด การตลาด: ตล.

563 155205090016-5 นายประวิทย์   คงบุญทอง การตลาด: ตล.

564 155205090017-3 นางสาวปานทิพย์   หนูปาน การตลาด: ตล.

565 155205090018-1 นางสาวปิณฑิรา   อินทรสมบัติ การตลาด: ตล.



566 155205090019-9 นายปิยะพงษ์   คชกฤช การตลาด: ตล.

567 155205090020-7 นายปิยะศักด์ิ   นรารักษ์ การตลาด: ตล.

568 155205090021-5 นางสาวผกามาศ   หนูฤทธิ์ การตลาด: ตล.

569 155205090022-3 นางสาวพรรณรัตน์   สุขศรี การตลาด: ตล.

570 155205090023-1 นางสาวพัชราภรณ์   บัวสี การตลาด: ตล.

571 155205090024-9 นางสาวพัชรินทร์   ท่ามประเสริฐ การตลาด: ตล.

572 155205090025-6 นางสาวพัชรี   สุขใส การตลาด: ตล.

573 155205090026-4 นางสาวพัสราภรณ์   แซ่อุ้ย การตลาด: ตล.

574 155205090027-2 นางสาวภณิดา   พรหมนวล การตลาด: ตล.

575 155205090028-0 นางสาวภิฤดี   ทัตตะรุจิ การตลาด: ตล.

576 155205090030-6 นายมูหะหมัด   โปติล่ะ การตลาด: ตล.

577 155205090031-4 นางสาวรสสุคนธ์   รามรงค์ การตลาด: ตล.

578 155205090033-0 นางสาวลดาวัลย์   ชูช่วย การตลาด: ตล.

579 155205090034-8 นางสาวลนิตา   แก้วสลับนิล การตลาด: ตล.

580 155205090036-3 นางสาววรัญญา   ปานโต๊ะ การตลาด: ตล.

581 155205090037-1 นางสาววิภาพร   พวงแก้ว การตลาด: ตล.

582 155205090038-9 นางสาวสาริกา   มานะการ การตลาด: ตล.

583 155205090039-7 นางสาวสุกัญญา   แจ่มจํารัส การตลาด: ตล.

584 155205090040-5 นางสาวสุดาวรรณ   น่ิมเกียรติวงศ์ การตลาด: ตล.

585 155205090041-3 นางสาวสุนิสา   สุวรรณรัตน์ การตลาด: ตล.

586 155205090043-9 นางสาวสุริฉาย   พัชนี การตลาด: ตล.

587 155205090044-7 นางสาวสุวิมล   บุญฤทธิ์ การตลาด: ตล.

588 155205090045-4 นางสาวโสภิดา   คงอ่อน การตลาด: ตล.

589 155205090046-2 นางสาวอุบลรัตน์   ภิญโย การตลาด: ตล.

590 155205090047-0 นางสาวไอลดา   แกะประจักร การตลาด: ตล.

591 155205090048-8 นางสาวกัญญา   บุญรุ่ง การตลาด: ตล.

592 155205090049-6 นางสาวกาญจนา   โชติช่วง การตลาด: ตล.

593 155205090050-4 นางสาวกุณฑลี   ช่วยเดช การตลาด: ตล.

594 155205090051-2 นายคณากร   เทพชู การตลาด: ตล.

595 155205090052-0 นางสาวจันจิรา   จันทร์คง การตลาด: ตล.



596 155205090053-8 นางสาวจันทรา   ทองช่างเหล็ก การตลาด: ตล.

597 155205090054-6 นายจิรายุส   สมพงศ์ การตลาด: ตล.

598 155205090055-3 นางสาวจุฑารัตน์   อินทร์ยงค์ การตลาด: ตล.

599 155205090056-1 นางสาวชนมน   หอมสูง การตลาด: ตล.

600 155205090057-9 นางสาวชนิกานต์   หีมสุหรี การตลาด: ตล.

601 155205090058-7 นางสาวชนิดา   หมาดสตูล การตลาด: ตล.

602 155205090059-5 นางสาวชลธิชา   นนทศร การตลาด: ตล.

603 155205090060-3 นางสาวชิดชนก   ล้ิมเส้ง การตลาด: ตล.

604 155205090061-1 นางสาวซารีมา   ดารา การตลาด: ตล.

605 155205090062-9 นางสาวฐิตินันท์   สาระพิทยาธร การตลาด: ตล.

606 155205090063-7 นางสาวณัฐจุฑา   แซ่เซีย การตลาด: ตล.

607 155205090064-5 นางสาวทิพย์ภรณ์   จันทะมะโน การตลาด: ตล.

608 155205090066-0 นางสาวนฤมล   นนทศร การตลาด: ตล.

609 155205090067-8 นางสาวนันทิญา   จันทร์ดํา การตลาด: ตล.

610 155205090068-6 นางสาวนันท์นภัส   พุทธัสโร การตลาด: ตล.

611 155205090069-4 นางสาวนิตยา   ทองนวล การตลาด: ตล.

612 155205090070-2 นางสาวนิตยา   ห้องโสภา การตลาด: ตล.

613 155205090071-0 นางสาวปิยวรรณ   เพ็ชเจริญ การตลาด: ตล.

614 155205090072-8 นางสาวผกาวรรณ   อินทร์จันทร์ การตลาด: ตล.

615 155205090073-6 นางสาวพรรณรายณ์   ช่วยเอียด การตลาด: ตล.

616 155205090074-4 นางสาวพรวลัย   บัวนุ่ม การตลาด: ตล.

617 155205090075-1 นางสาวพิริยา   แย้มไสว การตลาด: ตล.

618 155205090076-9 นายภัทรพันธ์   โกมลตรี การตลาด: ตล.

619 155205090077-7 นางสาวภิรมยา   ขวัญทอง การตลาด: ตล.

620 155205090078-5 นางสาวมุกรวี   ผอมจีน การตลาด: ตล.

621 155205090080-1 นางสาวรัตน์กมล   หม่ืนภักดี การตลาด: ตล.

622 155205090081-9 นางสาวลัดดาวรรณ   มณีโชค การตลาด: ตล.

623 155205090082-7 นางสาววราพร   อ่อนทอง การตลาด: ตล.

624 155205090083-5 นางสาววราภรณ์   พรหมบุญแก้ว การตลาด: ตล.

625 155205090084-3 นางสาวสร้อยสุรินทร์   หนูเงิน การตลาด: ตล.



626 155205090085-0 นางสาวสุกัญญา   โครธาสุวรรณ การตลาด: ตล.

627 155205090086-8 นางสาวสุณิสา   สุคโร การตลาด: ตล.

628 155205090087-6 นางสาวสุดาทิพย์   อินทสระ การตลาด: ตล.

629 155205090088-4 นางสาวสุดารัตน์   คุณารักษ์ การตลาด: ตล.

630 155205090089-2 นางสาวสุดารัตน์   แก้วศรีสด การตลาด: ตล.

631 155205090090-0 นางสาวสุนิษฐา   แก้วจันทร์ การตลาด: ตล.

632 155205090091-8 นางสาวสุภาพร   วงศ์พลาย การตลาด: ตล.

633 155205090093-4 นายอนุพงศ์   อรรถธรรม การตลาด: ตล.

634 155205090094-2 นางสาวอัจฉรา   ทองชิด การตลาด: ตล.

635 155205090095-9 นางสาวอัจฉรา   เสือแก้ว การตลาด: ตล.

636 155205090096-7 นางสาวอัญชลีพร   ขําแจ้ง การตลาด: ตล.

637 155205090097-5 นางสาวอุไร   แซ่โหล การตลาด: ตล.

638 155205090099-1 นางสาวเจนจิรา   ดําดัด การตลาด: ตล.

639 155205090100-7 นางสาวเบญจมาศ   เทพซ้าย การตลาด: ตล.

640 155205090101-5 นางสาวเสาวนีย์   หนูแก้ว การตลาด: ตล.

641 155205090102-3 นางสาวโชติกา   สมานอารีรักษ์ การตลาด: ตล.

642 155205090103-1 นางสาวไกรธิมา   ดวงจิตร การตลาด: ตล.

643 155205090104-9 นางสาวนุชนาถ   คงเขียว การตลาด: ตล.

644 155205090105-6 นางสาวปริมล   อุบลจินดา การตลาด: ตล.

645 155205090106-4 นางสาวปวีณา   รักน่ิม การตลาด: ตล.

646 155205090107-2 นายพิศาล   เพ็ชรเล็ก การตลาด: ตล.

647 155205090108-0 นางสาวสุนิพร   ไชยจารีย์ การตลาด: ตล.

648 155205092002-3 นางสาวขนิษฐา   รัตนโกสม การตลาด: ตล.

649 155205092003-1 นางสาวจิรวรรณ   มาลาทอง การตลาด: ตล.

650 155205092004-9 นางสาวทิพววรรณ   สุภาพ การตลาด: ตล.

651 155205092005-6 นางสาวธญามณี   ชูมณี การตลาด: ตล.

652 155205092006-4 นางสาวธัญญาภรณ์   สุวลักษณ์ การตลาด: ตล.

653 155205092007-2 นางสาวนิสา   แก้วงาม การตลาด: ตล.

654 155205092008-0 นางสาวปฎิมาพร   แตงกวารัมย์ การตลาด: ตล.

655 155205092009-8 นางสาวปทิตตา   วงค์ชนะ การตลาด: ตล.



656 155205092010-6 นางสาวปรียา   ศรีสมุทร การตลาด: ตล.

657 155205092011-4 นางสาวปุณณ์ศิริ   จันทร์กลับ การตลาด: ตล.

658 155205092012-2 นางสาวพัชนี   ทัสน์โตทัน การตลาด: ตล.

659 155205092013-0 นางสาววนิดา   จิตรรัตน์ การตลาด: ตล.

660 155205092014-8 นางสาวศิริกุล   กําลังประสิทธิ์ การตลาด: ตล.

661 155205092015-5 นางสาวสารีมะ   สหับดิน การตลาด: ตล.

662 155205092016-3 นางสาวสุทธิดา   บุญรอด การตลาด: ตล.

663 155205092018-9 นางสาวสุนิสา   พุ่มชัย การตลาด: ตล.

664 155205092019-7 นางสาวสุภาภรณ์   มีรุ่งเรือง การตลาด: ตล.

665 155205092020-5 นางสาวสุเทวี   สงสัย การตลาด: ตล.

666 155205092021-3 นางสาวอมรรัตน์   คงสุวรรณ์ การตลาด: ตล.

667 155205092022-1 นางสาวอริสรา   ล๊ะอาหลี การตลาด: ตล.

668 155205092025-4 นางสาวเกสิรินทร์   จันทรวิบูลย์ การตลาด: ตล.

669 155205092026-2 นางสาวเบญจมาศ   กูลแก้ว การตลาด: ตล.

670 155205092027-0 นางสาวเบญจรัตน์   เพ็ชรบูลย์ การตลาด: ตล.

671 155205092028-8 นางสาวเอมอมร   จันทร์ดํา การตลาด: ตล.

672 155205092031-2 นางสาวจีรวรรณ   รัตนพันธ์ การตลาด: ตล.

673 155205092032-0 นางสาววนิดา   สันขะหรี การตลาด: ตล.

674 155205092033-8 นางสาววารีรัตนื   รัตนวิจิตร การตลาด: ตล.

675 155205092034-6 นางสาวอรนฤมล   น่ิมวุ่น การตลาด: ตล.

676 155405090001-3 นางสาวกรกนก   เพียรเจริญ การตลาด: ตล.

677 155405090002-1 นายกริชญ์   บัวลอย การตลาด: ตล.

678 155405090003-9 นางสาวกานติมา   รุ่งเมือง การตลาด: ตล.

679 155405090004-7 นางสาวจันจิรา   หนูคง การตลาด: ตล.

680 155405090006-2 นางสาวเจมจิรา   บัวทอง การตลาด: ตล.

681 155405090007-0 นางสาวชฎา   มุนินทรวงศ์ การตลาด: ตล.

682 155405090008-8 นางสาวชัญญาณ์ภัช   ชุ่มเผือก การตลาด: ตล.

683 155405090011-2 นางสาวทิพาพร   คชาทอง การตลาด: ตล.

684 155405090012-0 นางสาวเทียรมณี   กุยสุวรรณ การตลาด: ตล.

685 155405090014-6 นางสาวธิดาวรรณ   บิลตะหลี การตลาด: ตล.



686 155405090015-3 นางสาวนูไอญณี   หมานเส๊ะ การตลาด: ตล.

687 155405090016-1 นางสาวเนตรนพิศ   สุทธิรุ่งเรือง การตลาด: ตล.

688 155405090017-9 นางสาวเบญจวรรณ   จันดี การตลาด: ตล.

689 155405090019-5 นางสาวปรัชญา   ม่ิงทอง การตลาด: ตล.

690 155405090020-3 นางสาวพลอยศิรินทร์   เพชรจูด การตลาด: ตล.

691 155405090022-9 นางสาวรอฮันนี   บิลหมาด การตลาด: ตล.

692 155405090023-7 นางสาวระพีพัฒน์   พีรเดชกําแหง การตลาด: ตล.

693 155405090025-2 นางสาวหงส์นภา   เพชรรัตน์ การตลาด: ตล.

694 155405090026-0 นางสาวหทัยกานต์   จีนใหม่ การตลาด: ตล.

695 155405090027-8 นางสาวอรอุมา   สุวรรณชาตรี การตลาด: ตล.

696 155405090028-6 นางสาวกมลวรรณ   ฆังวารี การตลาด: ตล.

697 155405090029-4 นางสาวกรเกล้า   นาคประสงค์ การตลาด: ตล.

698 155405090030-2 นายกฤษฏา   หม่ืนหนู การตลาด: ตล.

699 155405090031-0 นางสาวกันตยา   เขม้นเขตรการ การตลาด: ตล.

700 155405090033-6 นางสาวจันทร์ทิมา   พรหมเพ็ชร การตลาด: ตล.

701 155405090034-4 นางสาวจินต์ศุจี   ทองมาก การตลาด: ตล.

702 155405090035-1 นางสาวจิราพร   บุญศัพท์ การตลาด: ตล.

703 155405090036-9 นางสาวจุฬาลักษณ์   เรืองวุฒิ การตลาด: ตล.

704 155405090037-7 นางสาวชญานี   มากจันทร์ การตลาด: ตล.

705 155405090038-5 นายชนะพล   ชูสุวรรณ การตลาด: ตล.

706 155405090039-3 นางสาวฐาณมาศ   ศรแก้ว การตลาด: ตล.

707 155405090040-1 นายณัชพล   ขวัญนุ้ย การตลาด: ตล.

708 155405090041-9 นายณัฐวุฒิ   กานต์ภัทรพงศ์ การตลาด: ตล.

709 155405090042-7 นายณัฐวุฒิ   คงบางปอ การตลาด: ตล.

710 155405090043-5 นางสาวณัฐสุดา   เภอมา การตลาด: ตล.

711 155405090044-3 นางสาวทิพย์สุคนธ์   รัตนะ การตลาด: ตล.

712 155405090045-0 นายทีปวัฒน์   พรหมศิริ การตลาด: ตล.

713 155405090046-8 นายธนวัฒน์   ชัยประจักษ์ การตลาด: ตล.

714 155405090047-6 นายธนินทร   คําวิโรจน์ การตลาด: ตล.

715 155405090050-0 นายนฤเบศ   แก้วมาก การตลาด: ตล.



716 155405090051-8 นางสาวนาตาชา   ใบสมัน การตลาด: ตล.

717 155405090052-6 นางสาวปนัดดา   สุกใส การตลาด: ตล.

718 155405090053-4 นางสาวพนิดา   ทองแท้ การตลาด: ตล.

719 155405090054-2 นางสาวพรพรรณ   ณะโมรา การตลาด: ตล.

720 155405090055-9 นางสาวพรสุดา   เริงกิจ การตลาด: ตล.

721 155405090056-7 นางสาวพลอยนภัส   วรรัชต์จงสิริ การตลาด: ตล.

722 155405090057-5 นางสาวพัชราพรรณ   พลอยแหวน การตลาด: ตล.

723 155405090059-1 นางสาวพัทรียา   หมัดชะบูรณ์ การตลาด: ตล.

724 155405090060-9 นางสาวพิมพ์วิมล   เนสะแหละ การตลาด: ตล.

725 155405090061-7 นายพีรวัส   คูนิอาจ การตลาด: ตล.

726 155405090064-1 นายภานุพันธ์   จันทร์ส่องภพ การตลาด: ตล.

727 155405090065-8 นางสาวมรกต   อินยายานยศ การตลาด: ตล.

728 155405090066-6 นางสาวรุ่งนภา   ราชโรจน์ การตลาด: ตล.

729 155405090067-4 นายวรวุทธิ์   เทวมิตร์ การตลาด: ตล.

730 155405090069-0 นางสาววิภารัตน์   สิริพงศารักษ์ การตลาด: ตล.

731 155405090070-8 นางสาววิภาวี   รองสวัสด์ิ การตลาด: ตล.

732 155405090072-4 นางสาวศิรินภา   ศรีสุวรรณ การตลาด: ตล.

733 155405090073-2 นางสาวศุภสุตา   เจี้ยนเซ่ง การตลาด: ตล.

734 155405090075-7 นางสาวสุทธิยา   ทานนท์ การตลาด: ตล.

735 155405090076-5 นางสาวอังคณา   เก้ือมา การตลาด: ตล.

736 155405090077-3 นายอัลฮาฟีส   เงินงาม การตลาด: ตล.

737 155405090078-1 นายอาลี   เบ็ญดูโสะ การตลาด: ตล.

738 155405090079-9 นางสาวฮาซาหน๊ะ   โต๊ะจิ การตลาด: ตล.

739 155405090080-7 นางสาวเกศสุวรรณ   สงพิน การตลาด: ตล.

740 155405090082-3 นางสาวเจนจิรา   ศิริวัฒน์ การตลาด: ตล.

741 155405090084-9 นายเชาวรินทร์   ตะระเวลา การตลาด: ตล.

742 155405090085-6 นางสาวเพียงรวี   กู้สมานเกียรติ การตลาด: ตล.

743 155405090086-4 นางสาวโชติกา   ตลึงจิตร การตลาด: ตล.

744 155405090088-0 นางสาววยุรัตน์   คงเพชร การตลาด: ตล.

745 155405090090-6 นางสาวยุพาวดี   สงสม การตลาด: ตล.



746 155405090091-4 นางสาวหัทยา   รัตนมุณี การตลาด: ตล.

747 155405090092-2 นางสาวจุฑารัตน์   ทองมีเพชร การตลาด: ตล.

748 155405090093-0 นางสาวธันย์ชนก   รอดสา การตลาด: ตล.

749 155405090094-8 นางสาวสุกัญญา   ขุนหนู การตลาด: ตล.

750 155405090095-5 นางสาวสุภามาส   อร้ามโชติ การตลาด: ตล.

751 155405090096-3 นายกัมลาศ   โคตรพงศ์ การตลาด: ตล.

752 155405090097-1 นางสาวเกศริน   แวววรรณจิตร การตลาด: ตล.

753 155405090098-9 นางสาวนิศามน   ฉิมมณี การตลาด: ตล.

754 155405090099-7 นางสาวชฎาพร   กําเหนิดผล การตลาด: ตล.

755 155405090100-3 นางสาวกมลทิพย์   ชุมพงศ์ การตลาด: ตล.

756 155405090102-9 นางสาวจีระวรรณ   ศรีจันทร์งาม การตลาด: ตล.

757 155405090103-7 นางสาวเพ็ญรัตน์   ศรีภุมราช การตลาด: ตล.

758 155405090105-2 นางสาวกนกวรรณ   มณี การตลาด: ตล.

759 155405090106-0 นางสาวรัตชะรีวรรณ   วังทะพันธ์ การตลาด: ตล.

760 155405090107-8 นางสาวจิดาภา   จิรศรีพงศ์พันธ์ การตลาด: ตล.

761 155405090108-6 นางสาวอารีญา   เส็นสมมาตร การตลาด: ตล.

762 155405090109-4 นางสาวพิริยา   แก้วกล การตลาด: ตล.

763 155405090110-2 นายยุทธการ   อร่ามเรือง การตลาด: ตล.

764 155405090111-0 นางสาวนวพร   อินทศักด์ิ การตลาด: ตล.

765 155405090112-8 นางสาวฉัตรสุดา   ยีหรีม การตลาด: ตล.

766 155405090114-4 นางสาวจินตนา   มะหมัด การตลาด: ตล.

767 155405090115-1 นายณรรถกร   ขุนแก้ว การตลาด: ตล.

768 155405090116-9 นางสาวยุวธิดา   ยาดี การตลาด: ตล.

769 155405090118-5 นางสาวเหมือนทอง   โตมร การตลาด: ตล.

770 155405090119-3 นางสาวทิวาภรณ์   ฟองสุวรรณ การตลาด: ตล.

771 155405090121-9 นางสาววราพร   ช่วยนุกูล การตลาด: ตล.

772 155405090122-7 นางสาวภัสนันท์   สุวรรณเมฆ การตลาด: ตล.

773 155405090124-3 นางสาวภัทรธิดา   สระกลาง การตลาด: ตล.

774 435155010006-2 นายณัฐพงศ์   อินทมะโน การตลาด: ตล.

775 435255010041-7 นางสาวสายทิพย์   เต้ียนวล การตลาด: ตล.



776 435255010051-6 นางสาวอรวรรณ   คชเสนี การตลาด: ตล.

777 435255010103-5 นางสาวโสพิศ   สูงศักด์ิ การตลาด: ตล.

778 435255010117-5 นางสาวจารุวรรณ   สันตะพันธ์ การตลาด: ตล.

779 435255010132-4 นางสาวสิรินทิพย์   ชูขาว การตลาด: ตล.

780 435255010139-9 นางสาวนิรามิส     กองวิมาน การตลาด: ตล.

781 435355010001-9 นางสาวกนกวรรณ   นวลกุล การตลาด: ตล.

782 435355010006-8 นายฉัตรพิศุทธิ์   สิทธิพันธุ์ การตลาด: ตล.

783 435355010017-5 นางสาวดารินทร์   แสงมณี การตลาด: ตล.

784 435355010025-8 นางสาวบุญยวี   หอมจันทร์ การตลาด: ตล.

785 435355010039-9 นางสาวรุ่งนภา   นันทวุฒิกุล การตลาด: ตล.

786 435355010041-5 นางสาววรรณนิศา   อุ่นคง การตลาด: ตล.

787 435355010047-2 นางสาววิภาวรรณ   เก้ือนุ้ย การตลาด: ตล.

788 435355010049-8 นางสาวศศิธร   นวคุณากร การตลาด: ตล.

789 435355010129-8 นายเชาวลิตย์   เมืองแก้วกูล การตลาด: ตล.

790 435355010132-2 นางสาวธิดาชนก   โยธา การตลาด: ตล.

791 435365010016-6 นางสาวธีรยา   เสล่รัตน์ การตลาด: ตล.

792 435365010045-5 นางสาววาสนา   สําหนาว การตลาด: ตล.

793 435365010123-0 นายศิวนัต   ฉํ่าตระกูลพิพัฒน์ การตลาด: ตล.

794 435365010135-4 นางสาวอิสราภรณ์   แก้วกุล การตลาด: ตล.

795 154401010006-9 นางสาวเกษสุดา   สุขแก้ว การท่องเท่ียว: ทท.

796 154401010018-4 นางสาวดวงนภา   หนูเสน การท่องเท่ียว: ทท.

797 154401010030-9 นางสาวปานทิพย์   บัวศรี การท่องเท่ียว: ทท.

798 154401010031-7 นางสาวปาริชาติ   ยามวัน การท่องเท่ียว: ทท.

799 154401010043-2 นายวรวุฒิ   จิตต์สัมพันธ์ การท่องเท่ียว: ทท.

800 154401010055-6 นางสาวอวินดา   พรรณคะวะ การท่องเท่ียว: ทท.

801 154401010060-6 นางสาวสุธาศิณี   บุญมา การท่องเท่ียว: ทท.

802 154401010089-5 นางสาวกาญจนา   ทองบุญ การท่องเท่ียว: ทท.

803 154401010090-3 นางสาวขนิษฐา   สิทธิวัง การท่องเท่ียว: ทท.

804 154401010091-1 นางสาวจันจิรา   เอียดไฝ การท่องเท่ียว: ทท.

805 154401010097-8 นางสาวช่อจันทร์   นุ่นเกตุ การท่องเท่ียว: ทท.



806 154401010104-2 นางสาวทิพวรรณ   ไชยเสน การท่องเท่ียว: ทท.

807 154401010107-5 นายธวัชชัย   หมัดอาดัม การท่องเท่ียว: ทท.

808 154401010111-7 นางสาวธารีรัตน์   สุวรรณชนะ การท่องเท่ียว: ทท.

809 154401010113-3 นางสาวนริศรา   เหมมัน การท่องเท่ียว: ทท.

810 154401010136-4 นางสาวลักษินากร   หงษ์มณี การท่องเท่ียว: ทท.

811 154401010141-4 นางสาวศิริมา   แก้วจันทร์ การท่องเท่ียว: ทท.

812 154401010143-0 นายสรรทัศน์   แก้วพิทักษ์ การท่องเท่ียว: ทท.

813 154401010147-1 นางสาวสุมารินทร์   สิทธิวัง การท่องเท่ียว: ทท.

814 154401010148-9 นายอดิศักด์ิ   อ่อนสันต์ การท่องเท่ียว: ทท.

815 154401010157-0 นางสาวอาภัสรา   หอมหวลฤดีกุล การท่องเท่ียว: ทท.

816 155401010001-9 นางสาวกรองกาญจน์   ถมแก้ว การท่องเท่ียว: ทท.

817 155401010003-5 นายกิตตินันท์   แก้วเสน การท่องเท่ียว: ทท.

818 155401010004-3 นางสาวกุลณัฐดา   โยมเรือง การท่องเท่ียว: ทท.

819 155401010005-0 นางสาวขนิษฐา   พรหมฤกษ์ การท่องเท่ียว: ทท.

820 155401010006-8 นางสาวขวัญทิรา   คงชู การท่องเท่ียว: ทท.

821 155401010007-6 นางสาวจิราพร   คงชนะบาล การท่องเท่ียว: ทท.

822 155401010008-4 นางสาวจุไรรัตน์   ทิพย์ประสงค์ การท่องเท่ียว: ทท.

823 155401010009-2 นางสาวเฉลิมศรี   แก้วโชติ การท่องเท่ียว: ทท.

824 155401010013-4 นางสาวฐาปนี   สังข์ศรี การท่องเท่ียว: ทท.

825 155401010014-2 นางสาวฐิติภรณ์   อนุชาญ การท่องเท่ียว: ทท.

826 155401010015-9 นางสาวณัฐนันท์   ก่อศรีพิทักษ์กุล การท่องเท่ียว: ทท.

827 155401010016-7 นายธาตรี   ก่อกิจรัตนกุล การท่องเท่ียว: ทท.

828 155401010017-5 นายธิปก   เสนีย์ การท่องเท่ียว: ทท.

829 155401010020-9 นายพงศกร   คชินทรโรจน์ การท่องเท่ียว: ทท.

830 155401010021-7 นางสาวฟอลีดาร์   ราชภักดี การท่องเท่ียว: ทท.

831 155401010022-5 นางสาวมุทิตา   ธรรมชัยโสภิต การท่องเท่ียว: ทท.

832 155401010024-1 นางสาวรัตนพร   บุญยิ้ม การท่องเท่ียว: ทท.

833 155401010025-8 นางสาวลัดดา   สูงสุมาลย์ การท่องเท่ียว: ทท.

834 155401010026-6 นางสาววิภาวรรณ   เก้ือเล็ก การท่องเท่ียว: ทท.

835 155401010027-4 นางสาวศลิษา   วิยุโยธิน การท่องเท่ียว: ทท.



836 155401010029-0 นายศักด์ิทิพย์   เหนือคลอง การท่องเท่ียว: ทท.

837 155401010030-8 นางสาวศิญาเมล์   พรหมจิตต์ การท่องเท่ียว: ทท.

838 155401010032-4 นางสาวสวิริน   หนูจีน การท่องเท่ียว: ทท.

839 155401010033-2 นางสาวสาวิกา   หน่อทอง การท่องเท่ียว: ทท.

840 155401010034-0 นางสาวสุกฤฎ์ิจรรย์   จันทสุวรรณ์ การท่องเท่ียว: ทท.

841 155401010037-3 นางสาวเสาวลักษณ์   รักษาวงศ์ การท่องเท่ียว: ทท.

842 155401010039-9 นางสาวหงสาวดี   ศรีสหศรรษ การท่องเท่ียว: ทท.

843 155401010040-7 นางสาวหทัยภัทร   นุ่มผ่อง การท่องเท่ียว: ทท.

844 155401010043-1 นางสาวอมรศรี   ภักด์ิษา การท่องเท่ียว: ทท.

845 155401010045-6 นายอิทธิพัทธ์   เก้าเอ้ียน การท่องเท่ียว: ทท.

846 155401010047-2 นางสาวกัณนิภา สุขโณ การท่องเท่ียว: ทท.

847 155401010048-0 นางสาวทัชชวรรณ คงบุญ การท่องเท่ียว: ทท.

848 155401010049-8 นางสาวสุจิตรา จวนเดช การท่องเท่ียว: ทท.

849 155401010050-6 นางสาวชนิตา สังขชาติ การท่องเท่ียว: ทท.

850 155401010051-4 นางสาวจริญญา   เจริญมหาดไทย การท่องเท่ียว: ทท.

851 155401010052-2 นางสาวกนกกร   สมบัติ การท่องเท่ียว: ทท.

852 155401010053-0 นางสาวกนกอร   จิตต์ประพันธ์ การท่องเท่ียว: ทท.

853 155401010054-8 นางสาวกอดีย๊ะ   เจ๊ะอาหลี การท่องเท่ียว: ทท.

854 155401010055-5 นางสาวกาญจนา   เพ็ชรคง การท่องเท่ียว: ทท.

855 155401010056-3 นางสาวคัทลียา   หนูคง การท่องเท่ียว: ทท.

856 155401010057-1 นางสาวจัสมิน   มุหมีน การท่องเท่ียว: ทท.

857 155401010058-9 นางสาวจิราภรณ์   นักเทศ การท่องเท่ียว: ทท.

858 155401010059-7 นางสาวจิราวรรณ   มาปา การท่องเท่ียว: ทท.

859 155401010061-3 นางสาวชนกเนตร   สุดเลิศ การท่องเท่ียว: ทท.

860 155401010062-1 นางสาวชนาภรณ์   ชุมภูทอง การท่องเท่ียว: ทท.

861 155401010064-7 นางสาวญาณิศา   เพ็ชรนิล การท่องเท่ียว: ทท.

862 155401010065-4 นางสาวณัชชา   ชัยยจันทวงษ์ การท่องเท่ียว: ทท.

863 155401010066-2 นางสาวณัฐนิชา   ดุลยการัณย์ การท่องเท่ียว: ทท.

864 155401010067-0 นางสาวตรีนุช   สายทอง การท่องเท่ียว: ทท.

865 155401010068-8 นายทรงฤทธิ์   ไชยรัตน์ การท่องเท่ียว: ทท.



866 155401010069-6 นางสาวธัญญา   มาลัยทอง การท่องเท่ียว: ทท.

867 155401010071-2 นางสาวนาซีลี   สายสหัส การท่องเท่ียว: ทท.

868 155401010072-0 นางสาวนายิกา   แก้วจันทร์ การท่องเท่ียว: ทท.

869 155401010073-8 นางสาวนาริตา   สุวรรณหอม การท่องเท่ียว: ทท.

870 155401010074-6 นางสาวปฐมา   มงคลวรผล การท่องเท่ียว: ทท.

871 155401010075-3 นายพิชญะ   ด้วงทอง การท่องเท่ียว: ทท.

872 155401010076-1 นางสาวพิทยารัตน์   รอดเอียด การท่องเท่ียว: ทท.

873 155401010077-9 นางสาวพิมวดี   เก้ือสังข์ การท่องเท่ียว: ทท.

874 155401010078-7 นางสาวพูนทรัพย์   บัวทอง การท่องเท่ียว: ทท.

875 155401010079-5 นางสาวมัญชุพร   หลุมเพ็ต การท่องเท่ียว: ทท.

876 155401010080-3 นางสาววรัญญา   หนูแก้ว การท่องเท่ียว: ทท.

877 155401010081-1 นางสาววันเพ็ญ   ธารารักษ์ การท่องเท่ียว: ทท.

878 155401010082-9 นางสาววิลาวัณย์   ชูแสง การท่องเท่ียว: ทท.

879 155401010083-7 นางสาววิไลกร   สุทธิโพธิ์ การท่องเท่ียว: ทท.

880 155401010084-5 นางสาวสกาวแก้ว   คิดประเสริฐ การท่องเท่ียว: ทท.

881 155401010086-0 นางสาวสิตานันท์   พรรณา การท่องเท่ียว: ทท.

882 155401010087-8 นางสาวสิริมา   ขวัญเพชร การท่องเท่ียว: ทท.

883 155401010088-6 นางสาวสไบทิพย์   บุญเลิศ การท่องเท่ียว: ทท.

884 155401010089-4 นางสาวหะมา   สาครินทร์ การท่องเท่ียว: ทท.

885 155401010090-2 นายอภิชัย   และตี การท่องเท่ียว: ทท.

886 155401010091-0 นางสาวอภิสาห์   สุวรรณมณี การท่องเท่ียว: ทท.

887 155401010092-8 นางสาวอรวิภา   หลีวัง การท่องเท่ียว: ทท.

888 155401010093-6 นางสาวอรอุมา   อุ้ยหมุ่น การท่องเท่ียว: ทท.

889 155401010094-4 นางสาวอัญชลีพร   วีระสิงห์ การท่องเท่ียว: ทท.

890 155401010095-1 นางสาวอาทิตยา   พูลสมบัติ การท่องเท่ียว: ทท.

891 155401010096-9 นางสาวอาภัสรา   อ่อนแก้ว การท่องเท่ียว: ทท.

892 155401010097-7 นายิแทนไท   วัตตะสิงห์ การท่องเท่ียว: ทท.

893 155401010098-5 นางสาวเกวลี   จําปาทอง การท่องเท่ียว: ทท.

894 155401010099-3 นางสาวเกศสุดา   เจียรวิจิตร์ การท่องเท่ียว: ทท.

895 155401010101-7 นางสาวแพไพลิน   พรหมเอียด การท่องเท่ียว: ทท.



896 155401010102-5 นางสาวปาริฉัตร   เรืองรักษ์ การท่องเท่ียว: ทท.

897 155401010103-3 นางสาวอุบลรัตน์   นวลประกอบ การท่องเท่ียว: ทท.

898 155401010104-1 นางสาวปณิดา   จันทร์คง การท่องเท่ียว: ทท.

899 155401010105-8 นางสาวณิชกานต์   นิลจันทร์ การท่องเท่ียว: ทท.

900 155401010106-6 นางสาวดาราพรรณ   สิงห์คํา การท่องเท่ียว: ทท.

901 155401010107-4 นางสาวอริสา   แก้วพ่ึงบุญ การท่องเท่ียว: ทท.

902 155401010108-2 นางสาวสุภาภรณ์   มากมูล การท่องเท่ียว: ทท.

903 155401010109-0 นายนภสิทธิ์   ตรีวัย การท่องเท่ียว: ทท.

904 155401010110-8 นางสาววีรกาญจน์   จันทร์เปีย การท่องเท่ียว: ทท.

905 155401010112-4 นางสาวสมฤดี   พูลภักดี การท่องเท่ียว: ทท.

906 435251010012-7 นางสาวจิรัฐติกาล   นิลวิเชียร การท่องเท่ียว: ทท.

907 435251010017-6 นางสาวณัฏฐณิชา   รวยรื่น การท่องเท่ียว: ทท.

908 435251010056-4 นางสาววิลาสิณี   ทรัพย์ประเสริฐ การท่องเท่ียว: ทท.

909 435251010069-7 นางสาวสุดารัตน์   สุขใส การท่องเท่ียว: ทท.

910 435251010079-6 นายอภิวันท์   ตระกูลศรีมงคล การท่องเท่ียว: ทท.

911 435251010084-6 นางสาวอรุณวรรณ   ศรีขวัญ การท่องเท่ียว: ทท.

912 435251010091-1 นางสาวเกสร   รัตนะ การท่องเท่ียว: ทท.

913 435251010092-9 นางสาวเบญจวรรณ   เรืองรอด การท่องเท่ียว: ทท.

914 435251010094-5 นางสาวปวริศา   แกล้วกล้า การท่องเท่ียว: ทท.

915 435251010108-3 นางสาวสาธิยา   เสน่หา การท่องเท่ียว: ทท.

916 435251010126-5 นางสาวนิสา   ไชยวรรณ การท่องเท่ียว: ทท.

917 435251010129-9 นางสาวพิชญ์สิรี   ปาลิโภชน์ การท่องเท่ียว: ทท.

918 435251010140-6 นายทินกร   ชินวงศ์ การท่องเท่ียว: ทท.

919 435251010141-4 นายวิษณุ   บุญทิพย์ การท่องเท่ียว: ทท.

920 435351010003-4 นางสาวกฤษติยาภรณ์   ไชยมุด การท่องเท่ียว: ทท.

921 435351010040-6 นางสาวพัชรพร   ชินพาณิชย์กิจ การท่องเท่ียว: ทท.

922 435351010078-6 นางสาวหทัยพร   เข็มทอง การท่องเท่ียว: ทท.

923 435351010083-6 นางสาวอภิวรรณ   คงชู การท่องเท่ียว: ทท.

924 435351010089-3 นายอับดุลเลาะฮ์   แวดาโอะ การท่องเท่ียว: ทท.

925 435351010093-5 นางสาวเพียงดาว   จันทนะ การท่องเท่ียว: ทท.



926 435351010095-0 นางสาวเฟ่ืองลัดดา   มีปิด การท่องเท่ียว: ทท.

927 435351010096-8 นางสาวเมวิกา   ศึกขะชาติ การท่องเท่ียว: ทท.

928 435351010106-5 นางสาวหัทยา   คณะรัตน์ การท่องเท่ียว: ทท.

929 435351010115-6 นางสาวชญานุตม์   นาภรณ์ การท่องเท่ียว: ทท.

930 435351010134-7 นางสาวธนวรรณ   แก้วมณีโชติ การท่องเท่ียว: ทท.

931 435351010140-4 นางสาวซาลีม่า   หลาเห การท่องเท่ียว: ทท.

932 435351010146-1 นายวรวุฒน์   แสงวิมาน การท่องเท่ียว: ทท.

933 435351010151-1 นางสาวเพ็ญนภา   เทพา การท่องเท่ียว: ทท.

934 154205100001-6 นางสาวกนกวรรณ   พรหมจินดา การบัญชี: บช.

935 154205100006-5 นางสาวขวัญฤทัย   เก็บกาเม็น การบัญชี: บช.

936 154205100009-9 นางสาวจิราพร   ก่ิงแก้ว การบัญชี: บช.

937 154205100011-5 นางสาวซาวีณี   สัตย์สุข การบัญชี: บช.

938 154205100012-3 นางสาวซีตีฟาตีฮะห์   มะ การบัญชี: บช.

939 154205100013-1 นายทวีศักด์ิ   สนิ การบัญชี: บช.

940 154205100020-6 นางสาวเรวดี   ศรีเพ็ง การบัญชี: บช.

941 154205100024-8 นางสาววิไลวรรณ   เชิดทรงงาม การบัญชี: บช.

942 154205100025-5 นายวีรยุทธ   บ่อหนา การบัญชี: บช.

943 154205100029-7 นางสาวสุนิศา   ศักด์ิณรงค์ การบัญชี: บช.

944 154205100030-5 นายหริรักษ์   อําพะสุโร การบัญชี: บช.

945 154205100033-9 นางสาวอัมพิกา   ทองฉัตร การบัญชี: บช.

946 154205100039-6 นางสาวกมลชนก   ขําอินทร์ การบัญชี: บช.

947 154205100045-3 นางสาวจินตนา   จันทร์แก้ว การบัญชี: บช.

948 154205100048-7 นางสาวจิราวรรณ   คงดี การบัญชี: บช.

949 154205100052-9 นางสาวชนิดา   ศรีพนม การบัญชี: บช.

950 154205100054-5 นายชัยณรงค์   พันฤทธิ์ดํา การบัญชี: บช.

951 154205100059-4 นางสาวธิดารัตน์   บุญเชิญ การบัญชี: บช.

952 154205100062-8 นางสาวนันกิต   แขกพงค์ การบัญชี: บช.

953 154205100068-5 นางสาวปนัดดา   ชูช่ืน การบัญชี: บช.

954 154205100076-8 นางสาวภารดี   พูลเอียด การบัญชี: บช.

955 154205100079-2 นางสาววรรณสุดา   อ่อนอุ่น การบัญชี: บช.



956 154205100083-4 นางสาววาสนา   ถ่ินกาแบง การบัญชี: บช.

957 154205100086-7 นางสาวศิราณี   จันทร์เพ็ญ การบัญชี: บช.

958 154205100087-5 นางสาวศิริภรณ์   แก้วหนู การบัญชี: บช.

959 154205100089-1 นางสาวสิริรัตน์   เทียนทอง การบัญชี: บช.

960 154205100093-3 นางสาวสุนิษา   สายแก้ว การบัญชี: บช.

961 154205100094-1 นางสาวสุภลักษณ์   วัฒน์หนู การบัญชี: บช.

962 154205100097-4 นางสาวอนิม   ปูหยัง การบัญชี: บช.

963 154205100099-0 นายอนุชา   ไชยพูล การบัญชี: บช.

964 154205100101-4 นางสาวอรวรรณ   ยอดสวัสด์ิ การบัญชี: บช.

965 154205100103-0 นางสาวอัมพิกา   ทองคํา การบัญชี: บช.

966 154205100104-8 นางสาวอาภาพร   ขุนนาราช การบัญชี: บช.

967 154205100108-9 นางสาวเยาวลักษณ์   ผอมสวัสด์ิ การบัญชี: บช.

968 154205100113-9 นางสาวโสรญา   เพ็ชรนิล การบัญชี: บช.

969 154205102004-8 นางสาวกานต์สิรี   วงษ์คุณานนต์ การบัญชี: บช.

970 154205102008-9 นางสาวจันจิรา   แพทย์ประสม การบัญชี: บช.

971 154205102020-4 นางสาวดุจเดือน   แสงอรุณ การบัญชี: บช.

972 154205102022-0 นางสาวธนิษฐา   หมวดทอง การบัญชี: บช.

973 154205102026-1 นางสาวนัญวา   แหละหลี การบัญชี: บช.

974 154205102040-2 นางสาวพัชนา   ชูช่วย การบัญชี: บช.

975 154205102042-8 นางสาวพัชราภรณ์   พันธ์วิไล การบัญชี: บช.

976 154205102046-9 นางสาวภัทราวดี   แสงศรีเรือง การบัญชี: บช.

977 154205102069-1 นางสาวสุดารักษ์   เพชรรักษ์ การบัญชี: บช.

978 154205102071-7 นางสาวสุดารัตน์   หนูช่วย การบัญชี: บช.

979 154205102101-2 นางสาววิภา   สงแสง การบัญชี: บช.

980 154205102103-8 นางสาวสุกัญญา   สายสลํา การบัญชี: บช.

981 154405100001-2 นางสาวกรรณิกา   หนูเสน การบัญชี: บช.

982 154405100006-1 นางสาวนัฏพร   เพ็ชรชาติ การบัญชี: บช.

983 154405100007-9 นางสาวนัฐพร   ฉางทอง การบัญชี: บช.

984 154405100015-2 นางสาวศรสวรรค์   ทองคง การบัญชี: บช.

985 154405100018-6 นางสาวอนุสรา   มังคะเล การบัญชี: บช.



986 154405100023-6 นางสาวศิรินภา   ดอกดวง การบัญชี: บช.

987 154405100032-7 นางสาวจิรภัทร   ขุนฤทธิ์ การบัญชี: บช.

988 154405100035-0 นางสาวจุฑารัตน์   จันทรัตน์ การบัญชี: บช.

989 154405100036-8 นางสาวจุฬาลักษณ์   หนูจันทร์ การบัญชี: บช.

990 154405100042-6 นางสาวชลลดา   อิสระ การบัญชี: บช.

991 154405100056-6 นางสาวธนิกานต์   กูลชู การบัญชี: บช.

992 154405100063-2 นางสาวปัทมา   เจ๊ะพงศ์ การบัญชี: บช.

993 154405100070-7 นางสาวมณฑกาญจน์   ชูแก้ว การบัญชี: บช.

994 154405100081-4 นางสาววริสรา   อุคะหะ การบัญชี: บช.

995 154405100096-2 นางสาวอรพิมล   รักนุ้ย การบัญชี: บช.

996 154405100101-0 นางสาวฮามีนะฮ์   วิชิตพงษ์ การบัญชี: บช.

997 154405100110-1 นางสาวอังศุนิตย์   บุญทอง การบัญชี: บช.

998 154405100116-8 นางสาวชนาพร   อาษา การบัญชี: บช.

999 154405100120-0 นางสาวผกาวดี   สมพงษ์ การบัญชี: บช.

1000 154405100121-8 นางสาววรรณพัชร   จงธนพิมาน การบัญชี: บช.

1001 154405100125-9 นางสาวเรวดี   พรหมอินทร์ การบัญชี: บช.

1002 154405100127-5 นางสาวฉัตรทิพา   แก้วมณี การบัญชี: บช.

1003 154405100128-3 นางสาวธันยาภรณ์   นิคมจิตต์ การบัญชี: บช.

1004 154405100136-6 นางสาวสุภาวดี   แซ่ล่ิม การบัญชี: บช.

1005 154405100141-6 นางสาวพรพิมล   ศรีสมบัติ การบัญชี: บช.

1006 154405100142-4 นางสาวผกาวรรณ   แก้วชนะ การบัญชี: บช.

1007 154405100143-2 นายจิระวุธ   เพ็ชรรัตน์ การบัญชี: บช.

1008 155205100001-5 นางสาวกนกวรรณ   แก้วไทรอินทร์ การบัญชี: บช.

1009 155205100002-3 นางสาวกนกวรรณ   โอด้วง การบัญชี: บช.

1010 155205100003-1 นางสาวกนกวรรณ   ชุมศักด์ิ การบัญชี: บช.

1011 155205100004-9 นางสาวกฤติยา   ขาวปลอด การบัญชี: บช.

1012 155205100005-6 นางสาวกาญจนา   แก้วชะโน การบัญชี: บช.

1013 155205100006-4 นางสาวกิตติยา   เหมือนแก้ว การบัญชี: บช.

1014 155205100007-2 นางสาวจันจิรา   ศรีระบาย การบัญชี: บช.

1015 155205100008-0 นางสาวจันจิรา   บุญธรรม การบัญชี: บช.



1016 155205100009-8 นางสาวจินทลักษณ์   วันอ้น การบัญชี: บช.

1017 155205100010-6 นางสาวจิราพร   เรืองหนู การบัญชี: บช.

1018 155205100011-4 นางสาวจิราพร   เรืองรมย์ การบัญชี: บช.

1019 155205100012-2 นางสาวจีรวรรณ   แสนหาร การบัญชี: บช.

1020 155205100013-0 นางสาวจุฑามาศ   บุญบุรี การบัญชี: บช.

1021 155205100014-8 นางสาวจุฑารัตน์   แสงหาด การบัญชี: บช.

1022 155205100015-5 นางสาวจุรินธร   อนุสาร การบัญชี: บช.

1023 155205100016-3 นางสาวจุฬาลักษณ์   คงแก้ว การบัญชี: บช.

1024 155205100017-1 นางสาวเจนจิรา   ชุมเพ็ชร การบัญชี: บช.

1025 155205100018-9 นางสาวเจนจิรา   สุขม่ิง การบัญชี: บช.

1026 155205100019-7 นางสาวฉัตราภรณ์   สายอ๋อง การบัญชี: บช.

1027 155205100020-5 นางสาวชัญญานุช   แสงจันศิริ การบัญชี: บช.

1028 155205100021-3 นางสาวชุติมา   จันทร์ปทิว การบัญชี: บช.

1029 155205100022-1 นางสาวดวงกมล   อินบัว การบัญชี: บช.

1030 155205100023-9 นางสาวดวงพร   แก้วสุวรรณ์ การบัญชี: บช.

1031 155205100024-7 นางสาวทิพวัลย์   จันทะภาโส การบัญชี: บช.

1032 155205100025-4 นางสาวทิพานัน   ศรีระสันต์ การบัญชี: บช.

1033 155205100026-2 นางสาวธนัชญา   เมียนหนู การบัญชี: บช.

1034 155205100027-0 นางสาวธนัณฑิกานต์   ภัยสวัสด์ิ การบัญชี: บช.

1035 155205100029-6 นายธนิศร์   แซ่จิว การบัญชี: บช.

1036 155205100030-4 นางสาวธิดารัตน์   เต็มวิริยะกุล การบัญชี: บช.

1037 155205100031-2 นางสาวนฤมล   สินสงวน การบัญชี: บช.

1038 155205100032-0 นางสาวนุชจิรา   วิไลรัตน์ การบัญชี: บช.

1039 155205100033-8 นางสาวนุชนาถ   ฉันทะ การบัญชี: บช.

1040 155205100035-3 นางสาวนูปีต้า   กาเหาะ การบัญชี: บช.

1041 155205100036-1 นางสาวบังอร   มานิตย์ การบัญชี: บช.

1042 155205100037-9 นางสาวเบญจวรรณ   เงินศรี การบัญชี: บช.

1043 155205100038-7 นางสาวปนัดดา   ชะรอยนุช การบัญชี: บช.

1044 155205100039-5 นางสาวปัทมา   เหล่าจีนวงศ์ การบัญชี: บช.

1045 155205100040-3 นางสาวปาณิสรา   สุวรรณ การบัญชี: บช.



1046 155205100041-1 นางสาวปาวินา   อ่อนแก้ว การบัญชี: บช.

1047 155205100042-9 นางสาวปิยนาถ   เตส่วน การบัญชี: บช.

1048 155205100043-7 นางสาวปิยะธิดา   มณีโชติ การบัญชี: บช.

1049 155205100044-5 นางสาวพรชนก   แก้ววิจิตร การบัญชี: บช.

1050 155205100045-2 นางสาวพรทิพย์   อนันตพรรค การบัญชี: บช.

1051 155205100047-8 นางสาวพิมพ์ชนก   ฟองสุวรรณ การบัญชี: บช.

1052 155205100048-6 นางสาวพิมพ์ชนก   เพ็ชรประสมกูล การบัญชี: บช.

1053 155205100049-4 นางสาวพิริญญา   พงศ์พัสสะระ การบัญชี: บช.

1054 155205100050-2 นางสาวเพ็ญสุดา   ปล้ืมใจ การบัญชี: บช.

1055 155205100052-8 นางสาวภัทรภา   ช่วยบุญ การบัญชี: บช.

1056 155205100053-6 นางสาวภาวิณี   ล่วนมณี การบัญชี: บช.

1057 155205100054-4 นางสาวมาลินี   จิตธนวัฒน์ การบัญชี: บช.

1058 155205100055-1 นางสาวย่ารอน๊ะ   หมีนนุ้ย การบัญชี: บช.

1059 155205100056-9 นางสาวเยี่ยมระวี   โพธิ์ศรี การบัญชี: บช.

1060 155205100057-7 นางสาวรมณ   เอียดเสถียร การบัญชี: บช.

1061 155205100058-5 นางสาววราภรณ์   จันวดี การบัญชี: บช.

1062 155205100059-3 นางสาววันนิษา   เต็มแก้ว การบัญชี: บช.

1063 155205100060-1 นางสาววันเพ็ญ   ทองดี การบัญชี: บช.

1064 155205100061-9 นางสาววิภาวดี   ยุคุณธร การบัญชี: บช.

1065 155205100062-7 นางสาวสไบทิพย์   ศักดาณรงค์ การบัญชี: บช.

1066 155205100063-5 นางสาวสมฤดี   อินทร์รักษา การบัญชี: บช.

1067 155205100064-3 นางสาวสุกัลยา   วรรณรัตน์ การบัญชี: บช.

1068 155205100065-0 นางสาวสุจิตรา   พันธุ์ใจธรรม การบัญชี: บช.

1069 155205100066-8 นางสาวสุนิษา   สะแหละ การบัญชี: บช.

1070 155205100067-6 นางสาวสุนิษา   เต้ียวเจริญ การบัญชี: บช.

1071 155205100068-4 นางสาวสุนิสา   สายนาค การบัญชี: บช.

1072 155205100069-2 นางสาวสุนิสา   บัวทอง การบัญชี: บช.

1073 155205100070-0 นางสาวสุภาวดี   สีทองแก้ว การบัญชี: บช.

1074 155205100071-8 นางสาวสุมาลี   เกิดทรัพย์ การบัญชี: บช.

1075 155205100072-6 นางสาวสุรีมล   สูหา การบัญชี: บช.



1076 155205100073-4 นางสาวสุวิสา   ดําหนูอินทร์ การบัญชี: บช.

1077 155205100074-2 นางสาวเสาวลักษณ์   ศรีสมบัติ การบัญชี: บช.

1078 155205100075-9 นางสาวอภิญญา   รัตนรังษี การบัญชี: บช.

1079 155205100076-7 นางสาวอภิสรา   ธรรมโชติ การบัญชี: บช.

1080 155205100077-5 นางสาวอริษา   หลาหวัน การบัญชี: บช.

1081 155205100078-3 นางสาวอัมวิกา   ศรีทองมา การบัญชี: บช.

1082 155205100079-1 นายอิมหรอน   โต๊ะหมัด การบัญชี: บช.

1083 155205100081-7 นางสาวจารุวรรณ   สุวรรณโณ การบัญชี: บช.

1084 155205100082-5 นางสาวกมลชนก   สงฝัด การบัญชี: บช.

1085 155205100083-3 นางสาวศิวะนาถ   วงศ์สวัสด์ิ การบัญชี: บช.

1086 155205100085-8 นางสาวพฤติษา   มีบุญ การบัญชี: บช.

1087 155205100086-6 นางสาวกัญญ์ฐิสา   บัวรัตนกาญจน์ การบัญชี: บช.

1088 155205100087-4 นางสาวกาญจนา   แซ่ล่ิม การบัญชี: บช.

1089 155205100088-2 นางสาวจรรยา   ศรีหะรัญ การบัญชี: บช.

1090 155205100089-0 นางสาวจินตนา   บ้านนบ การบัญชี: บช.

1091 155205100090-8 นางสาวจิรา   พงศ์วิฑูรย์ การบัญชี: บช.

1092 155205100091-6 นางสาวบุหงา   เตียงน้อย การบัญชี: บช.

1093 155205100092-4 นางสาวปวีณา   เพชรดํา การบัญชี: บช.

1094 155205100093-2 นางสาวปิยาณี   ช่วยรักษ์ การบัญชี: บช.

1095 155205100094-0 นางสาวพัชรี   สิรินามวงศ์ การบัญชี: บช.

1096 155205100095-7 นางสาวมาเรีย   ซามะ การบัญชี: บช.

1097 155205100096-5 นายรุ่งอรุณ   สุดทองคง การบัญชี: บช.

1098 155205100097-3 นางสาววิชนี   ดุกล่ิม การบัญชี: บช.

1099 155205100098-1 นางสาวศิรินันท์   แซ่ผ่อง การบัญชี: บช.

1100 155205100099-9 นายศิริศักด์ิ   ศิริภิบาล การบัญชี: บช.

1101 155205100100-5 นางสาวสาธิยา   ศรีสุวรรณ การบัญชี: บช.

1102 155205100101-3 นางสาวสุนารี   มูเก็ม การบัญชี: บช.

1103 155205100102-1 นางสาวอัยลดา   แก้วศรี การบัญชี: บช.

1104 155205100103-9 นางสาวเกวลี   สุวรรณราช การบัญชี: บช.

1105 155205100104-7 นางสาวเกศกมล   ไวถาวร การบัญชี: บช.



1106 155205100105-4 นางสาวเรวดี   หวันเหยบ การบัญชี: บช.

1107 155205100106-2 นางสาวโสริยา   คงดี การบัญชี: บช.

1108 155205100107-0 นางสาวกมลรัตน์   มีมะแม การบัญชี: บช.

1109 155205100108-8 นางสาวกัญญ์วรา   บัวรัตนกาญจน์ การบัญชี: บช.

1110 155205100110-4 นางสาวชนากานต์   สุทธิโพธินันท์ การบัญชี: บช.

1111 155205100111-2 นางสาวธนัญญา   คงตุก การบัญชี: บช.

1112 155205100113-8 นางสาวธิดารัตน์   ไชยถาวร การบัญชี: บช.

1113 155205100114-6 นางสาวปรางทราย   แก้วบุบผา การบัญชี: บช.

1114 155205100116-1 นางสาวสุพรรณี   ทองวิเชียร การบัญชี: บช.

1115 155205100117-9 นางสาวสุภาพร   สังข์โสม การบัญชี: บช.

1116 155205102001-3 นางสาวกนกวรรณ   พูนเพ่ิม การบัญชี: บช.

1117 155205102004-7 นางสาวกรรวี   ดวงแก้ว การบัญชี: บช.

1118 155205102005-4 นางสาวกัญญา   แซ่ฉ่ี การบัญชี: บช.

1119 155205102006-2 นางสาวขวัญจิรา   รัตนอุดม การบัญชี: บช.

1120 155205102007-0 นางสาวขวัญจิรา   ศรีสุวรรณ การบัญชี: บช.

1121 155205102008-8 นางสาวคอลีเยาะ   เตาะสาตู การบัญชี: บช.

1122 155205102009-6 นางสาวจริยา   แก้วอินทร์ การบัญชี: บช.

1123 155205102010-4 นางสาวจันทรัสน์   แก้วสลับนิล การบัญชี: บช.

1124 155205102011-2 นางสาวจันทร์ทิพย์   ถมยา การบัญชี: บช.

1125 155205102012-0 นางสาวจุฑาลักษณ์   จินดาย้อย การบัญชี: บช.

1126 155205102013-8 นางสาวชนัญชิดา   สถิตคุณสกุล การบัญชี: บช.

1127 155205102015-3 นางสาวซัลวาณี   ตาเดอิน การบัญชี: บช.

1128 155205102017-9 นางสาวณัฐณิชา   หนูดํา การบัญชี: บช.

1129 155205102018-7 นางสาวดวงใจ   กุละวงค์ การบัญชี: บช.

1130 155205102019-5 นางสาวดาราวดี   จันทวดี การบัญชี: บช.

1131 155205102020-3 นางสาวดาริกา   หมาดอี การบัญชี: บช.

1132 155205102021-1 นางสาวถิรวรรณ   จันทร์เทพ การบัญชี: บช.

1133 155205102022-9 นางสาวทัศนีย์   บุตรเล่ียม การบัญชี: บช.

1134 155205102023-7 นางสาวธนพร   แก้วประกอบ การบัญชี: บช.

1135 155205102024-5 นางสาวธนัฐา   ชะราวุฒิ การบัญชี: บช.



1136 155205102025-2 นางสาวธนาภรณ์   แก้วช่วย การบัญชี: บช.

1137 155205102026-0 นายธีระพล   แสงปลอด การบัญชี: บช.

1138 155205102027-8 นางสาวนริศรา   ทิพย์หนองหิน การบัญชี: บช.

1139 155205102028-6 นางสาวนริสา   อินทานุกูล การบัญชี: บช.

1140 155205102029-4 นางสาวนฤมล   หนูคง การบัญชี: บช.

1141 155205102030-2 นางสาวนิตยาวรรณ   แสงจันทร์ การบัญชี: บช.

1142 155205102031-0 นางสาวนิภาพร   ณรงค์กูล การบัญชี: บช.

1143 155205102032-8 นางสาวนุชนารถ   เสนเจ้ย การบัญชี: บช.

1144 155205102033-6 นางสาวนูรียะห์   ดือเระ การบัญชี: บช.

1145 155205102034-4 นางสาวนํ้าฝน   ทองกุ้ง การบัญชี: บช.

1146 155205102035-1 นางสาวประภัสสร   ช่วยระเทพ การบัญชี: บช.

1147 155205102036-9 นางสาวปิยาภรณ์   ล่ิมตระกูล การบัญชี: บช.

1148 155205102038-5 นางสาวผกาพร   พัศจาลจุล การบัญชี: บช.

1149 155205102039-3 นางสาวพรลภัส   ทองอินทร์ การบัญชี: บช.

1150 155205102040-1 นางสาวพวงแก้ว   จิตตโชติ การบัญชี: บช.

1151 155205102041-9 นางสาวพิไลวรรณ   ตรีวัย การบัญชี: บช.

1152 155205102042-7 นางสาวภัคจิรา   ชูทอง การบัญชี: บช.

1153 155205102043-5 นางสาวภัทสร   ยิ้มแย้ม การบัญชี: บช.

1154 155205102044-3 นางสาวภารดา   พิริยะการสกุล การบัญชี: บช.

1155 155205102045-0 นางสาวภิรมยา   ธรรมสุวรรณ์ การบัญชี: บช.

1156 155205102046-8 นางสาวมณีรัตน์   แก้วนพรัตน์ การบัญชี: บช.

1157 155205102047-6 นางสาวมัลลิกา   เพ็ชรมาลัย การบัญชี: บช.

1158 155205102048-4 นางสาวรัชนีกร   ม่ิงรัตนา การบัญชี: บช.

1159 155205102049-2 นายรัฐวิชญ์   มีแต้ม การบัญชี: บช.

1160 155205102050-0 นางสาวรุ้งทิวา   ไชยมนตรี การบัญชี: บช.

1161 155205102051-8 นางสาวลลิตา   แซ่ต้ัน การบัญชี: บช.

1162 155205102052-6 นางสาววนิดา   คชกาญจน์ การบัญชี: บช.

1163 155205102053-4 นางสาววรางคณา   เดชศรี การบัญชี: บช.

1164 155205102054-2 นายวัชรินทร์   รัตนโกสม การบัญชี: บช.

1165 155205102055-9 นางสาววันณิษา   ชัยวิชิต การบัญชี: บช.



1166 155205102056-7 นางสาววิชุดา   วงค์ถาวร การบัญชี: บช.

1167 155205102057-5 นางสาววินิจตา   พูธร การบัญชี: บช.

1168 155205102058-3 นางสาวศรีสุดา   ไชยแพทย์ การบัญชี: บช.

1169 155205102059-1 นางสาวศิริพร   จันดวง การบัญชี: บช.

1170 155205102060-9 นางสาวศุภลักษณ์   บุญญะสัพ การบัญชี: บช.

1171 155205102061-7 นางสาวสกุลชร   หาญสุด การบัญชี: บช.

1172 155205102062-5 นางสาวสรัญญา   แซ่ล้ิม การบัญชี: บช.

1173 155205102063-3 นางสาวสาริณี   ศรีหวัง การบัญชี: บช.

1174 155205102064-1 นางสาวสาวิณี   ปัญญาไหว การบัญชี: บช.

1175 155205102066-6 นางสาวสิริมา   รัตนี การบัญชี: บช.

1176 155205102067-4 นางสาวสุณิสา   แก้วรุ่ง การบัญชี: บช.

1177 155205102068-2 นางสาวสุดารัตน์   ซ้ายคง การบัญชี: บช.

1178 155205102069-0 นายสุทธิพงษ์   คงพันธ์ การบัญชี: บช.

1179 155205102071-6 นางสาวสุพรรณิกา   กาญจนะ การบัญชี: บช.

1180 155205102072-4 นางสาวสุพรรณี   ถิราวุฒิ การบัญชี: บช.

1181 155205102073-2 นางสาวสุภาพร   ดวงแก้ว การบัญชี: บช.

1182 155205102074-0 นางสาวสุภาพร   บุญช่วย การบัญชี: บช.

1183 155205102075-7 นางสาวสุภาพร   แก้วสุวรรณ์ การบัญชี: บช.

1184 155205102077-3 นางสาวสุวรรณา   เส็นธนู การบัญชี: บช.

1185 155205102078-1 นางสาวสุวรีย์   บางแก้ว การบัญชี: บช.

1186 155205102079-9 นางสาวหทัยภัทร   เสนีย์รัตนประยูร การบัญชี: บช.

1187 155205102080-7 นางสาวอภิรดี   ใจซ่ือดี การบัญชี: บช.

1188 155205102081-5 นางสาวอรสา   ไมสัน การบัญชี: บช.

1189 155205102082-3 นางสาวอรอุมา   จันทร์ทองอ่อน การบัญชี: บช.

1190 155205102083-1 นางสาวอริญา   โนวนัตย์ การบัญชี: บช.

1191 155205102086-4 นางสาวอาภาพร   หนูนะ การบัญชี: บช.

1192 155205102087-2 นางสาวอารีน่า   สรีริยะ การบัญชี: บช.

1193 155205102088-0 นางสาวอุษาวดี   ปานยิ่ง การบัญชี: บช.

1194 155205102089-8 นางสาวฮาลีมะห์   ครู การบัญชี: บช.

1195 155205102090-6 นางสาวฮุสนา   บากา การบัญชี: บช.



1196 155205102091-4 นางสาวเกศิณี   ศรีธรรมโชติ การบัญชี: บช.

1197 155205102092-2 นางสาวเต็มศิริ   บุญธรรม การบัญชี: บช.

1198 155205102093-0 นางสาวเพ็ญปิยพร   มากเก้ือ การบัญชี: บช.

1199 155205102094-8 นางเพ็ญผกา   ปะติสุวรรณ์ การบัญชี: บช.

1200 155205102095-5 นางสาวเพ็ญศิริ   จุลภักด์ิ การบัญชี: บช.

1201 155205102096-3 นางสาวเรณุกา   หนองทะเล การบัญชี: บช.

1202 155205102097-1 นางสาวเสาวนีย์   บุญเชิด การบัญชี: บช.

1203 155205102098-9 นางสาวเอมมิกา   จันทร์ปาน การบัญชี: บช.

1204 155205102099-7 นางสาวแด้น่า   อิทรสุวรรณ การบัญชี: บช.

1205 155205102100-3 นางสาวแวอามีละห์   อามะ การบัญชี: บช.

1206 155205102101-1 นางสาวอาบีบ๊ะ   แสงอรุณ การบัญชี: บช.

1207 155205102102-9 นางสาวรจนา   วงศ์งาม การบัญชี: บช.

1208 155205102103-7 นางสาวชลธิชา   แซ่เส้ียว การบัญชี: บช.

1209 155205102104-5 นางสาววรรณา   หมาแพทย์ การบัญชี: บช.

1210 155405100002-9 นางสาวเกศกมล   แก้วนวลจริง การบัญชี: บช.

1211 155405100004-5 นางสาวจันจิรา   แสนรักษ์ การบัญชี: บช.

1212 155405100005-2 นางสาวชญานิษฐ์   เอียดรอด การบัญชี: บช.

1213 155405100007-8 นางสาวชุติกาญจน์   อุทัยกิจ การบัญชี: บช.

1214 155405100008-6 นางสาวดวงกมล   มณีวงศ์ การบัญชี: บช.

1215 155405100009-4 นางสาวดารณี   ชัญปัญหา การบัญชี: บช.

1216 155405100010-2 นางสาวทิชากร   ณ พัทลุง การบัญชี: บช.

1217 155405100012-8 นางสาวธัญญาภรณ์   ช่วยระเทพ การบัญชี: บช.

1218 155405100013-6 นางสาวธัญพร   วัฒนสิน การบัญชี: บช.

1219 155405100014-4 นางสาวธิดารัตน์   รัตนนิล การบัญชี: บช.

1220 155405100015-1 นางสาวนฤมล   แสงจันทร์ การบัญชี: บช.

1221 155405100016-9 นางสาวนุชราภรณ์   ศรีระบาย การบัญชี: บช.

1222 155405100017-7 นางสาวเนตรนภา   ทับจิตร์ การบัญชี: บช.

1223 155405100018-5 นางสาวบุปผา   แก้วมณี การบัญชี: บช.

1224 155405100019-3 นางสาวปัทมา   อินทภาพ การบัญชี: บช.

1225 155405100020-1 นางสาวปิย์วรัตน์   คงเก้ือ การบัญชี: บช.



1226 155405100021-9 นางสาวปุณฑิยา   นิยมวรรณ การบัญชี: บช.

1227 155405100022-7 นางสาวผกาวรรณ   สังขพันธุ์ การบัญชี: บช.

1228 155405100023-5 นางสาวผุสนันท์   แสงจันทร์ การบัญชี: บช.

1229 155405100024-3 นางสาวพรทิพย์   ไชยกิจ การบัญชี: บช.

1230 155405100025-0 นางสาวพสชนันท์   ยิ้มแก้ว การบัญชี: บช.

1231 155405100026-8 นางสาวพัชรี   ทองสุภา การบัญชี: บช.

1232 155405100027-6 นางสาวพิริยา   คงประโชติ การบัญชี: บช.

1233 155405100028-4 นางสาวเพ็ญฤดี   พุ่มเกต การบัญชี: บช.

1234 155405100029-2 นางสาวภัคจีรา   เปรียบเหมือน การบัญชี: บช.

1235 155405100030-0 นางสาวภาวิณี   ชุ้มนาว การบัญชี: บช.

1236 155405100031-8 นางสาวมินนา   ทวีโชติ การบัญชี: บช.

1237 155405100032-6 นางสาวยุพาวดี   แก้วรัตน์ การบัญชี: บช.

1238 155405100034-2 นางสาวรัตนาภรณ์   มะธุระ การบัญชี: บช.

1239 155405100035-9 นางสาวโรสนานีย์   หมัดยง การบัญชี: บช.

1240 155405100036-7 นางสาววราภรณ์   ส้มแป้น การบัญชี: บช.

1241 155405100037-5 นางสาววาสนา   บํารุงพันธ์ การบัญชี: บช.

1242 155405100038-3 นางสาววิภาวรรณ   สุดจันทร์ การบัญชี: บช.

1243 155405100039-1 นางสาววิรินญา   บินและหมัน การบัญชี: บช.

1244 155405100040-9 นางสาวศกลวรรณ   สุชลพานิช การบัญชี: บช.

1245 155405100041-7 นางสาวสมฤดี   แก้วทอง การบัญชี: บช.

1246 155405100042-5 นางสาวสายฝน   แสงเขียว การบัญชี: บช.

1247 155405100043-3 นางสาวสุคนธา   ยุคุณธร การบัญชี: บช.

1248 155405100045-8 นางสาวสุมนศรี   อมฤตยู การบัญชี: บช.

1249 155405100046-6 นางสาวสุวิพร   จรสุวรรณ การบัญชี: บช.

1250 155405100047-4 นางสาวอรจิรา   ช่วยมณี การบัญชี: บช.

1251 155405100048-2 นางสาวอรอุมา   ดําแก้ว การบัญชี: บช.

1252 155405100049-0 นางสาวอังคนา   คชาทอง การบัญชี: บช.

1253 155405100050-8 นางสาวอาภรณ์   ดาเล็ง การบัญชี: บช.

1254 155405100051-6 นางสาวเสาวภา   ขวัญเมือง การบัญชี: บช.

1255 155405100052-4 นางสาวแพรวพรรณ   แซ่ด่าน การบัญชี: บช.



1256 155405100053-2 นางสาวเพ็ญภิสา   ไทยแท้ การบัญชี: บช.

1257 155405100054-0 นางสาวทัศนีย์   ยอดสวิป การบัญชี: บช.

1258 155405100055-7 นางสาวสุมิตรา   ชูทอง การบัญชี: บช.

1259 155405100056-5 นางสาวฤทัยชนก   คําจันทร์ การบัญชี: บช.

1260 155405100057-3 นางสาวจริยา   เส็นอาลามีน การบัญชี: บช.

1261 155405100059-9 นางสาวกชกร   ปานซ้าย การบัญชี: บช.

1262 155405100060-7 นางสาวขนิษฐา   อิสโร การบัญชี: บช.

1263 155405100061-5 นางสาวขวัญชนก   โผผิน การบัญชี: บช.

1264 155405100062-3 นางสาวจิติมา   เพ็ชรชนะสงคราม การบัญชี: บช.

1265 155405100063-1 นางสาวจิราภา   พุธจันทร์ การบัญชี: บช.

1266 155405100064-9 นายชนภณ   สังสง การบัญชี: บช.

1267 155405100066-4 นางสาวทวิตรา   พาหุมันโต การบัญชี: บช.

1268 155405100067-2 นางสาวธัญวรัตน์   ตุลวรรธนะ การบัญชี: บช.

1269 155405100068-0 นางสาวธันย์ชนก   คงพันธ์ การบัญชี: บช.

1270 155405100069-8 นางสาวธิดารัตน์   เอียดหมุน การบัญชี: บช.

1271 155405100070-6 นางสาวนํ้ามนต์   นัยมิตร การบัญชี: บช.

1272 155405100071-4 นางสาวปิยะวรรณ   จันทร์เจริญ การบัญชี: บช.

1273 155405100072-2 นายภาสกร   ผุดมาก การบัญชี: บช.

1274 155405100073-0 นายภาสกร   สว่างภพ การบัญชี: บช.

1275 155405100074-8 นางสาวมยุรา   โซว การบัญชี: บช.

1276 155405100076-3 นางสาวลักษิกา   อินทรัตน์ การบัญชี: บช.

1277 155405100077-1 นางสาววราภรณ์   ไชยมณีย์ การบัญชี: บช.

1278 155405100078-9 นางสาวศิภาวดี   แก้วมณี การบัญชี: บช.

1279 155405100079-7 นางสาวศิรานันท์   กุมมาระกะ การบัญชี: บช.

1280 155405100080-5 นางสาวสมหฤทัย   แซ่ฉ่าย การบัญชี: บช.

1281 155405100081-3 นางสาวสุภารัตน์   พะยุหะ การบัญชี: บช.

1282 155405100082-1 นางสาวหทัยชนก   พรหมปลอด การบัญชี: บช.

1283 155405100083-9 นางสาวเบญญาภา   สุขธรณ์ การบัญชี: บช.

1284 155405100084-7 นางสาววารีพรรณ   ว่องวัฒนวิบูลย์ การบัญชี: บช.

1285 155405100087-0 นางสาวณัฏฐธิดา   พลายงาม การบัญชี: บช.



1286 155405100088-8 นายธนวัฒน์   จันทวงศ์ การบัญชี: บช.

1287 155405100089-6 นางสาวธนัญญา   หอมจันทร์ การบัญชี: บช.

1288 155405100090-4 นางสาวนางสาวกิตติพรรณ   ปานยัง การบัญชี: บช.

1289 155405100091-2 นางสาวปัทมาภรณ์   ศรีเกษม การบัญชี: บช.

1290 155405100093-8 นางสาวพณิศา   สุขโข การบัญชี: บช.

1291 155405100094-6 นางสาวรัตนาภรณ์   คงจันทร์ การบัญชี: บช.

1292 155405100096-1 นางสาวศิริวรรณ   หนูการุโณ การบัญชี: บช.

1293 155405100099-5 นางสาวสุภาวดี   นวลไผ่ การบัญชี: บช.

1294 155405100100-1 นางสาวอนัญญา   ภูวอําไพ การบัญชี: บช.

1295 155405100101-9 นางสาวอัมพิกา   เล็กเจีย การบัญชี: บช.

1296 155405100102-7 นางสาวเบญจวรรณ   ผันแปร การบัญชี: บช.

1297 155405100103-5 นางสาวธิดารัตน์   จันทะนา การบัญชี: บช.

1298 155405100105-0 นางสาวอภิสรา   สาริมาน การบัญชี: บช.

1299 155405100106-8 นางสาวดลฤทัย   ยายน้อย การบัญชี: บช.

1300 155405100107-6 นางสาวศลิษา   ดุลยนิษก์ การบัญชี: บช.

1301 155405100108-4 นางสาวปองนุช   แถวแก้ว การบัญชี: บช.

1302 155405100109-2 นางสาวกชกร   ศรีวิไลย การบัญชี: บช.

1303 155405100110-0 นางสาวกมลพรรณ   สังขวิจิตร การบัญชี: บช.

1304 155405100111-8 นางสาวธิดารัตน์   ชูชาติ การบัญชี: บช.

1305 155405100113-4 นางสาววชิราภรณ์   ทองปล้องโต การบัญชี: บช.

1306 155405100114-2 นางสาวนิรมล   ชูช่ืน การบัญชี: บช.

1307 155405100115-9 นายกฤษฎา   ศรีช่วย การบัญชี: บช.

1308 155405100117-5 นางสาวนันทวัน   คงนวลใย การบัญชี: บช.

1309 155405100118-3 นางสาวศิริพร   ปล้องใหม่ การบัญชี: บช.

1310 155405100119-1 นางสาวเพ็ชรรัตน์   นพวิจิตร์ การบัญชี: บช.

1311 155405100120-9 นางสาวอัญชนา   จันสอน การบัญชี: บช.

1312 155405100121-7 นางสาวณัฐฐา   ปราบพาลา การบัญชี: บช.

1313 155405100122-5 นายขจรศักด์ิ   วัฒนะนุกูล การบัญชี: บช.

1314 155405100123-3 นางสาวนิมาดีนา   เด่นอุดม การบัญชี: บช.

1315 435155091035-3 นางสาววาฐิณี   เลิศประสิทธิ์ การบัญชี: บช.



1316 435155091037-9 นางสาวอัจฉรา   เอกอุรุ การบัญชี: บช.

1317 435255090004-8 นางสาวจันทร์จิรา   เต๊ะหย่อ การบัญชี: บช.

1318 435255090017-0 นางสาวธารินี   จีนพานิช การบัญชี: บช.

1319 435255090018-8 นางสาวนภาพร   ศรีเทพ การบัญชี: บช.

1320 435255090033-7 นางสาวลลิตา   สังข์แจ้ง การบัญชี: บช.

1321 435255090050-1 นางสาวอุบลรัตน์   รัตนรักษ์ การบัญชี: บช.

1322 435255090051-9 นางสาวเจนจิรา   คงพรหม การบัญชี: บช.

1323 435255090059-2 นางสาวนาถชนก   รัตนพันธ์ การบัญชี: บช.

1324 435255090063-4 นางสาวฤทัยชนก   ปลอดภัย การบัญชี: บช.

1325 435255090064-2 นางสาววรรณวิมล   เก้ือกูลสงค์ การบัญชี: บช.

1326 435255090065-9 นางสาววรรณิศา   คณะหนู การบัญชี: บช.

1327 435255090074-1 นางสาวจิราพร   ชุมแสง การบัญชี: บช.

1328 435255090076-6 นางสาวทิยานันท์   อินวรรณะ การบัญชี: บช.

1329 435255090088-1 นางสาวจิตรานุช   จิตโสภิณ การบัญชี: บช.

1330 435255090093-1 นางสาวภาวิณี   พิริยะพัฒนพันธ์ การบัญชี: บช.

1331 435255090098-0 นางสาวพรพิมล   มะสุวรรณ การบัญชี: บช.

1332 435255090099-8 นางสาวสิริภรณ์   อนุสาย การบัญชี: บช.

1333 435255090101-2 นางสาวสุพรรษา   คณะหนู การบัญชี: บช.

1334 435255090103-8 นางสาววิภาวรรณ   เก้ือวงค์ การบัญชี: บช.

1335 435255090104-6 นางสาวชญานิศ   บํารุงรัตน์ การบัญชี: บช.

1336 435255090106-1 นางสาวนันทิยา   เพ็งรักษ์ การบัญชี: บช.

1337 435255090109-5 นายรุสลัน   สุระคําแหง การบัญชี: บช.

1338 435255090115-2 นางสาววิไลลักษณ์   บัวแก้ว การบัญชี: บช.

1339 435255090119-4 นางสาวจิราพร   พงศ์สุขนิรันดร์ การบัญชี: บช.

1340 435255090120-2 นางสาวสุภาวดี   สร้างแก้ว การบัญชี: บช.

1341 435255090124-4 นางสาวกมลชนก   เสียงหวาน การบัญชี: บช.

1342 435255090130-1 นายเศรษฐา   สุขสถิตย์ การบัญชี: บช.

1343 435255090132-7 นางสาวพวงเพ็ญ   กุลนิล การบัญชี: บช.

1344 435255090134-3 นางสาวขวัญชนก   แสงทอง การบัญชี: บช.

1345 435255090138-4 นางสาวซัยน่ี   ฤทธิ์โต การบัญชี: บช.



1346 435255090140-0 นางสาววิเลขา   ศรีวะปะ การบัญชี: บช.

1347 435255090143-4 นางสาวหรรษา   พรหมรักษา การบัญชี: บช.

1348 435255090144-2 นางสาวฐิติกาญจน์   อ้วนเส้ง การบัญชี: บช.

1349 435355090009-5 นางสาวณัฐธยาน์   กิมาคม การบัญชี: บช.

1350 435355090019-4 นางสาวบุญฤดี   ทองแก้ว การบัญชี: บช.

1351 435355090026-9 นางสาวปาวิเม   อ่อนแก้ว การบัญชี: บช.

1352 435355090064-0 นางสาวเบญจวรรณ   ช่วยชุมชาติ การบัญชี: บช.

1353 435355090078-0 นางสาวปิยพรรณ   เอ่ียมจัด การบัญชี: บช.

1354 435355090079-8 นางสาวฐิติพร   จงไกรจักร์ การบัญชี: บช.

1355 435355090083-0 นางสาวสุพัตรา   พระธาตุ การบัญชี: บช.

1356 435355090084-8 นายภิรมย์   แก้วพรมสี การบัญชี: บช.

1357 435355090111-9 นางสาวเบญจมาศ   เกิดกล่ินหอม การบัญชี: บช.

1358 435355090129-1 นางสาววิไลวรรณ   วัฒนาภูมิ การบัญชี: บช.

1359 435355090132-5 นางสาวสุคนธ์   แซ่อ้ึง การบัญชี: บช.

1360 435355090156-4 นางสาวพัชรี   เพชรแก้วนา การบัญชี: บช.

1361 435355090159-8 นางสาวชเนตตี   หะยีบากา การบัญชี: บช.

1362 435365090068-0 นางสาวมลิดา   ฟักทอง การบัญชี: บช.

1363 435365091004-4 นางสาวกําไลทิพย์   ฐานะพันธุ์ การบัญชี: บช.

1364 435365091039-0 นางสาวปรียานุช   จอมชิตกลํ่า การบัญชี: บช.

1365 435365091067-1 นางสาวศิรัญญา   กิตตินนทิกร การบัญชี: บช.

1366 435365091072-1 นางสาวสุกัญญา   แทนคล้าย การบัญชี: บช.

1367 435365091107-5 นางสาวพรสุดา   เส้งอ้ิว การบัญชี: บช.

1368 435365091112-5 นางสาวลิต้า   หวันสมัน การบัญชี: บช.

1369 154210262010-1 นายชัยยุทธ์   ทองเพ็ชรจันทร์ การผังเมือง: ผง.

1370 154210262051-5 นายราวี   สรรพสิน การผังเมือง: ผง.

1371 154410260004-2 นางสาวจุฑารัตน์   สุวรรณรัตน์ การผังเมือง: ผม.

1372 154410260011-7 นายสถาพร   อัมพรวิวัฒน์ การผังเมือง: ผม.

1373 154410260028-1 นายณัฐพงศ์   จิตประพันธ์ การผังเมือง: ผม.

1374 154410260029-9 นางสาวดุลยา   หนูเพ็ง การผังเมือง: ผม.

1375 154410260049-7 นายวันชนะ   รัตนกูล การผังเมือง: ผม.



1376 154410260066-1 นายอัลวา   เบ็ญสลามัน การผังเมือง: ผม.

1377 154410260073-7 นายวรพจน์   สุวรรณโณ การผังเมือง: ผม.

1378 154410260074-5 นายวรุตม์   ขุนชิตร การผังเมือง: ผม.

1379 155210262001-9 นางสาวกมลรัตน์   หยูศรี การผังเมือง: ผง.

1380 155210262003-5 นางสาวปรียาภัทร   สังข์ทอง การผังเมือง: ผง.

1381 155210262004-3 นางสาวพัชรินทร์   ยุ่งยั้ง การผังเมือง: ผง.

1382 155210262005-0 นายมนตรี   ก้องประวัติ การผังเมือง: ผง.

1383 155210262006-8 นางสาวศศิธร   เมืองสง การผังเมือง: ผง.

1384 155210262007-6 นายสุภาพ   ศรีนุ่น การผังเมือง: ผง.

1385 155210262008-4 นายสุภาพ   แซ่จิว การผังเมือง: ผง.

1386 155210262010-0 นายอนุวัชช์   พงษ์เพชร การผังเมือง: ผง.

1387 155210262011-8 นายอภิชัย   จันทร์มนตรี การผังเมือง: ผง.

1388 155210262012-6 นายอิศรา   วัชรากร การผังเมือง: ผง.

1389 155210262013-4 นางสาวกุลวดี   ยกศิริ การผังเมือง: ผง.

1390 155210262014-2 นางสาวจริยา   หลีปู การผังเมือง: ผง.

1391 155210262015-9 นายจักรกรี   ชัยเพชร การผังเมือง: ผง.

1392 155210262016-7 นายจิรศักด์ิ   ปานทุ่ม การผังเมือง: ผง.

1393 155210262017-5 นายจีรเดช   เพ็งรักษ์ การผังเมือง: ผง.

1394 155210262018-3 นางสาวจุฬาวรรณ   แสงหวาน การผังเมือง: ผง.

1395 155210262019-1 นายชนัต   เพ็ชรคงทอง การผังเมือง: ผง.

1396 155210262021-7 นางสาวชลลดา   แก้วสุวรรณ การผังเมือง: ผง.

1397 155210262022-5 นายไซนับอาบีดีน   มาราสา การผังเมือง: ผง.

1398 155210262023-3 นางสาวณัชชา   หมัดอาหลี การผังเมือง: ผง.

1399 155210262024-1 นายณัฐภาคย์   สายทองอินทร์ การผังเมือง: ผง.

1400 155210262025-8 นายธราธิป   แก้วมา การผังเมือง: ผง.

1401 155210262026-6 นายนฤพนธ์   สายแก้ว การผังเมือง: ผง.

1402 155210262027-4 นางสาวนัยนา   แก้วทอง การผังเมือง: ผง.

1403 155210262028-2 นางสาวเบญจวรรณ   เพ็งสุขศรี การผังเมือง: ผง.

1404 155210262029-0 นายประวิทย์   อินทสระ การผังเมือง: ผง.

1405 155210262030-8 นายประสาร   รัตติ การผังเมือง: ผง.



1406 155210262032-4 นายพยงค์   คงแก้ว การผังเมือง: ผง.

1407 155210262033-2 นายพรชัย   บุญจริง การผังเมือง: ผง.

1408 155210262034-0 นายพันธศักด์ิ   วิไลรัตน์ การผังเมือง: ผง.

1409 155210262035-7 นายพิมลชัย   สินลูกจันทร์ การผังเมือง: ผง.

1410 155210262036-5 นายมานิตย์   เส็นบัติ การผังเมือง: ผง.

1411 155210262037-3 นายยงยุทธ   ศรีไพบูลย์ การผังเมือง: ผง.

1412 155210262038-1 นางสาวรุจิรา   สืบปรุ การผังเมือง: ผง.

1413 155210262039-9 นายวรเดช   ทองเพ็ชร การผังเมือง: ผง.

1414 155210262040-7 นายศักด์ิชัย   คงเมือง การผังเมือง: ผง.

1415 155210262041-5 นางสาวศุภลักษณ์   ศรีอินทรสุทธิ การผังเมือง: ผง.

1416 155210262042-3 นายสาและ   เส็นโกบ การผังเมือง: ผง.

1417 155210262043-1 นายสามารถ   มาราสา การผังเมือง: ผง.

1418 155210262044-9 นายสําราญ   จันทร์เพชร การผังเมือง: ผง.

1419 155210262045-6 นายสุริยนต์   เขมานันโท การผังเมือง: ผง.

1420 155210262046-4 นางสาวเสาวลักษณ์   เพชรรัตน์ การผังเมือง: ผง.

1421 155210262048-0 นายอนุรักษ์   อินชูรัน การผังเมือง: ผง.

1422 155210262049-8 นางสาวอันอัม   แจ๊ะอะแซ การผังเมือง: ผง.

1423 155210262050-6 นายอาทิตย์   ปลอดนุ้ย การผังเมือง: ผง.

1424 155210262051-4 นายเอกสิทธิ์   ชุมบุญ การผังเมือง: ผง.

1425 155210262052-2 นางสาวฮินโด่น   เส็มยัง การผังเมือง: ผง.

1426 155410260002-5 นายชาญณรงค์   อยู่สุข การผังเมือง: ผม.

1427 155410260004-1 นายธเนศ   อินทโมนี การผังเมือง: ผม.

1428 155410260005-8 นายธรรมศักด์ิ   แซ่ล้ิม การผังเมือง: ผม.

1429 155410260006-6 นางสาวนิศานาถ   โชติมณี การผังเมือง: ผม.

1430 155410260008-2 นายศิริลักษณ์   ขาวชู การผังเมือง: ผม.

1431 155410260009-0 นายสิรภพ   ยานะวิบุตร การผังเมือง: ผม.

1432 155410260010-8 นางสาวสิริสวัสด์ิ   ผาสุกสวัสด์ิ การผังเมือง: ผม.

1433 155410260011-6 นางสาวสุชาดา   ชูประมิทธ์ การผังเมือง: ผม.

1434 155410260013-2 นายสุเมธ   คงทะเล การผังเมือง: ผม.

1435 155410260014-0 นางสาวสุวรรณา   แย่งกุลเชาว์ การผังเมือง: ผม.



1436 155410260015-7 นางสาวเสาวลักษณ์   เพ็ชรรื่น การผังเมือง: ผม.

1437 155410260016-5 นางสาวหทัยชนก   อนุพัฒน์ การผังเมือง: ผม.

1438 155410260017-3 นายอนุวัช   สิงห์สาโร การผังเมือง: ผม.

1439 155410260018-1 นายอภิรักษ์   ไร่ใหญ่ การผังเมือง: ผม.

1440 155410260019-9 นางสาวอลิษา   ฤทธิเกสร การผังเมือง: ผม.

1441 155410260020-7 นางสาวอําภรณ์   เจนสิริเจริญวงศ์ การผังเมือง: ผม.

1442 155410260021-5 นายกรวิศว์   อินเคล้า การผังเมือง: ผม.

1443 155410260022-3 นางสาวจุฑารัตน์   จันทร์จบ การผังเมือง: ผม.

1444 155410260023-1 นายฉัตรชัย   กลับอินทร์ การผังเมือง: ผม.

1445 155410260024-9 นายฐิติกร   บุษบงค์ การผังเมือง: ผม.

1446 155410260025-6 นายณัฐชนน   ปันเทียม การผังเมือง: ผม.

1447 155410260026-4 นายณัฐพล   พูลภักดี การผังเมือง: ผม.

1448 155410260027-2 นายต้ังปณิธาน   ซ้ายขวัญ การผังเมือง: ผม.

1449 155410260028-0 นายธนกฤต   หาญพานิชสกุล การผังเมือง: ผม.

1450 155410260029-8 นายธนากร   ดุจชาตบุษย์ การผังเมือง: ผม.

1451 155410260030-6 นางสาวธาดารัตน์   รัตนะ การผังเมือง: ผม.

1452 155410260031-4 นายธีรพัฒน์   ปานนุ้ย การผังเมือง: ผม.

1453 155410260032-2 นายนรินทร   ธนะสาร การผังเมือง: ผม.

1454 155410260034-8 นายปฏิพัทธ์   เสียงดัง การผังเมือง: ผม.

1455 155410260036-3 นางสาวประภัสสร   สุดตรง การผังเมือง: ผม.

1456 155410260037-1 นางสาวปวีณา   อินทนาคม การผังเมือง: ผม.

1457 155410260038-9 นายพงศกร   ยี่โป้ การผังเมือง: ผม.

1458 155410260039-7 นายพรภิรัต   ย่องสกุล การผังเมือง: ผม.

1459 155410260041-3 นางสาวรัตนา   ศรีทวีกูล การผังเมือง: ผม.

1460 155410260042-1 นายวนันธร   พลภักดี การผังเมือง: ผม.

1461 155410260043-9 นายวนิชชา   ทองช่วย การผังเมือง: ผม.

1462 155410260044-7 นายวิจักขณ์   พลด้วง การผังเมือง: ผม.

1463 155410260046-2 นายศิวาวุธ   สุจริต การผังเมือง: ผม.

1464 155410260047-0 นายสถาพร   สีทอง การผังเมือง: ผม.

1465 155410260048-8 นายสรวิส   ไพโรจน์ การผังเมือง: ผม.



1466 155410260049-6 นายสัณหณัฐ   ดําเม็ง การผังเมือง: ผม.

1467 155410260050-4 นางสาวสายทิพย์   นวลทอง การผังเมือง: ผม.

1468 155410260051-2 นายสุทธิรักษ์   ไล่กสิกรรม การผังเมือง: ผม.

1469 155410260052-0 นางสาวสุทัตตา   สุวรรณรัตน์ การผังเมือง: ผม.

1470 155410260053-8 นายสุรศักด์ิ   นิลมณี การผังเมือง: ผม.

1471 155410260054-6 นายอนิวรรตน์   เมืองศรีนุ่น การผังเมือง: ผม.

1472 155410260055-3 นายอนุถา   เขียวรัตนา การผังเมือง: ผม.

1473 155410260056-1 นายอรรถสิทธิ์   สุธารัตน์ การผังเมือง: ผม.

1474 155410260057-9 นางสาวอารีรัตน์   เหล่าสุวรรณ การผังเมือง: ผม.

1475 155410260058-7 นายอุสมาล   สาระนัย การผังเมือง: ผม.

1476 155410260059-5 นายฮากีม   ม่ันอารีย์ การผังเมือง: ผม.

1477 155410260060-3 นายฮาริส   หะยีอุมา การผังเมือง: ผม.

1478 155410260061-1 นายอนุพงษ์   เพชรพิศาล การผังเมือง: ผม.

1479 155410260062-9 นายหัสชัย   อิสโร การผังเมือง: ผม.

1480 155410260063-7 นายธนัช   ครุเส็น การผังเมือง: ผม.

1481 155410260064-5 นางสาวภัทราพร   จันทร์ศรี การผังเมือง: ผม.

1482 155410260065-2 นางสาวลัดดาวัลย์   หนูเพ็ชร์ การผังเมือง: ผม.

1483 155410260066-0 นายศรายุทธ์   บุญเเก้ววัน การผังเมือง: ผม.

1484 155410260067-8 นางสาวปรียากมล   แก้วหนู การผังเมือง: ผม.

1485 155410260068-6 นายเกริกฤทธิ์   บัวจันทร์ การผังเมือง: ผม.

1486 435352020008-9 นายณัฐพล   เดชาสุวรรณ การผังเมือง: ผม.

1487 435352020021-2 นางสาวปาวีณา   อินตัน การผังเมือง: ผม.

1488 435352020042-8 นางสาวสิรินธร   ศรีคงคา การผังเมือง: ผม.

1489 435352020057-6 นายเมธี   ศรีระสันต์ การผังเมือง: ผม.

1490 435352020067-5 นางสาวสิริมา   อุตมะมุณีย์ การผังเมือง: ผม.

1491 435362021038-4 นายธเนศ   ประทักษากุล การผังเมือง: ผง.

1492 435362021039-2 นายโกพิท   รงค์สมัคร การผังเมือง: ผง.

1493 435362021045-9 นางณัฏฐิกา   จันทร์คง การผังเมือง: ผง.

1494 435362021046-7 นายพิพงษ์   ทองสีขาว การผังเมือง: ผง.

1495 435362021048-3 นางสาววีรานุช   เรือนทอง การผังเมือง: ผง.



1496 154401020001-8 นางสาวกรกนก   นิยมนาม การโรงแรม: รร.

1497 154401020003-4 นายเขตรัฐ   เหล็มปาน การโรงแรม: รร.

1498 154401020006-7 นางสาวชฎาพร   ตรียะภาพ การโรงแรม: รร.

1499 154401020013-3 นางสาวเบญจวรรณ   แคใหญ่ การโรงแรม: รร.

1500 154401020021-6 นางสาวมาริษา   ชูเกษร การโรงแรม: รร.

1501 154401020022-4 นางสาวรัตน์ติมากรณ์   เปียฉิม การโรงแรม: รร.

1502 154401020033-1 นางสาวสันทนา   สุขประสาร การโรงแรม: รร.

1503 154401020035-6 นางสาวสุภาภรณ์   ช้างงาม การโรงแรม: รร.

1504 154401020057-0 นางสาวชนิตา   ช่วยเกิด การโรงแรม: รร.

1505 154401020064-6 นางสาวธนพร   ฤทธิ์ภู่ การโรงแรม: รร.

1506 154401020066-1 นางสาวปภาพินท์   ยุงหนู การโรงแรม: รร.

1507 154401020073-7 นางสาวมารียะฮ์   ศักด์ิธานี การโรงแรม: รร.

1508 154401020088-5 นางสาวอลิษา   แสงสว่าง การโรงแรม: รร.

1509 154401020089-3 นางสาวอังคณา   ใจซ่ือ การโรงแรม: รร.

1510 154401020093-5 นางสาวเกวลิน   แอหนิ การโรงแรม: รร.

1511 154401020108-1 นางสาวนิธิวัฒน์   ศรีวรพจน์ การโรงแรม: รร.

1512 155401020002-5 นางสาวกนกวรรณ   วัชชะนะ การโรงแรม: รร.

1513 155401020003-3 นางสาวกิตติกา   กุ่นทอง การโรงแรม: รร.

1514 155401020004-1 นางสาวกุลวดี   อนุรักษ์ การโรงแรม: รร.

1515 155401020005-8 นางสาวขนิษฐา   เดชอารัญ การโรงแรม: รร.

1516 155401020006-6 นางสาวจามจุรี   เภอเกล้ียง การโรงแรม: รร.

1517 155401020007-4 นางสาวชนิสรา   ประดิษฐ์ผล การโรงแรม: รร.

1518 155401020008-2 นางสาวณริสา   โชติช่วง การโรงแรม: รร.

1519 155401020011-6 นางสาวดาวประกาย   วงศ์เดช การโรงแรม: รร.

1520 155401020016-5 นางสาวธิติสุดา   สวยงาม การโรงแรม: รร.

1521 155401020017-3 นางสาวนฤภร   แซ่จิ้ว การโรงแรม: รร.

1522 155401020018-1 นางสาวนวรัตน์   สังคะโต การโรงแรม: รร.

1523 155401020020-7 นายบุญฤทธ์   ชูมณี การโรงแรม: รร.

1524 155401020022-3 นางสาวปฎิญญา   หมัดอาด้ัม การโรงแรม: รร.

1525 155401020023-1 นางสาวปนัดดา   ดําน้อย การโรงแรม: รร.



1526 155401020024-9 นางสาวปรียานุช   ทองอ่ี การโรงแรม: รร.

1527 155401020026-4 นางสาวปานตรี   วิระพรสวรรค์ การโรงแรม: รร.

1528 155401020027-2 นางสาวปุณยาภา   สมบูรณ์พงษ์ การโรงแรม: รร.

1529 155401020029-8 นางสาวภุชธาทิพย์   ภูบาลกระแสร์ การโรงแรม: รร.

1530 155401020031-4 นางสาวเมย์สา   ประทุมศรี การโรงแรม: รร.

1531 155401020032-2 นางสาวรติพร   ว่องวีระยุทธ์ การโรงแรม: รร.

1532 155401020033-0 นางสาวเรวดี   ล่ิมเกิดสุขวงศ์ การโรงแรม: รร.

1533 155401020034-8 นางสาวเรวดี   หม่ันอารี การโรงแรม: รร.

1534 155401020035-5 นางสาวลลิตา   รัตนโสม การโรงแรม: รร.

1535 155401020038-9 นางสาววาสนา   น้อมหัตถ์ การโรงแรม: รร.

1536 155401020039-7 นางสาววิมลรัตน์   แก้วบริสุทธิ์ การโรงแรม: รร.

1537 155401020040-5 นางสาววิไลพร   ถาวรสุวรรณ การโรงแรม: รร.

1538 155401020041-3 นางสาววิไลวรรณ   ดําแป้น การโรงแรม: รร.

1539 155401020042-1 นางสาวศศิชา   วุ่นซ่ิงซี การโรงแรม: รร.

1540 155401020044-7 นางสาวศุภกานต์   พัทธชิต การโรงแรม: รร.

1541 155401020047-0 นายสิทธิพร   สอนจบ การโรงแรม: รร.

1542 155401020048-8 นางสาวสุกัญญา   สวนอินทร์ การโรงแรม: รร.

1543 155401020050-4 นางสาวสุนิสา   บัวสังข์ การโรงแรม: รร.

1544 155401020052-0 นางสาวสุนิสา   สังข์ทอง การโรงแรม: รร.

1545 155401020054-6 นางสาวหทัยรัตน์   รักษาศักด์ิ การโรงแรม: รร.

1546 155401020056-1 นายอชิรวิชญ์   หมัดอะดํ้า การโรงแรม: รร.

1547 155401020057-9 นางสาวอริสรา   หม่ันดิ การโรงแรม: รร.

1548 155401020058-7 นางสาวอลิษา   พานิช การโรงแรม: รร.

1549 155401020061-1 นางสาวกรกช   จิตต์โสภา การโรงแรม: รร.

1550 155401020065-2 นางสาวจีรภรณ์   ดําเเก้ว การโรงแรม: รร.

1551 155401020067-8 นางสาวชนัญชิดา   สุวรรณ การโรงแรม: รร.

1552 155401020068-6 นางสาวฐาปนีย์   นันทมโน การโรงแรม: รร.

1553 155401020069-4 นางสาวฐิตาภา   กูลประสิทธิ์ การโรงแรม: รร.

1554 155401020070-2 นางสาวฐิติมา   ทองบัว การโรงแรม: รร.

1555 155401020071-0 นางสาวณัฏฐนิช   จิโรภาส การโรงแรม: รร.



1556 155401020072-8 นางสาวณัฏฐนิช   วัฒนสุข การโรงแรม: รร.

1557 155401020073-6 นางสาวณัฐชา   ศรีเรือง การโรงแรม: รร.

1558 155401020074-4 นางสาวณัฐนรี   อินทรักษา การโรงแรม: รร.

1559 155401020075-1 นางสาวณัฐนิชา   อุปถัมภ์ การโรงแรม: รร.

1560 155401020076-9 นางสาวดลฤดี   มณีสุวรรณ การโรงแรม: รร.

1561 155401020077-7 นางสาวทยิดา   จามิตร การโรงแรม: รร.

1562 155401020078-5 นางสาวธีรารัตน์   เเซ่ล่ิม การโรงแรม: รร.

1563 155401020079-3 นางสาวนพมาศ   แซ่เล่า การโรงแรม: รร.

1564 155401020080-1 นางสาวนันทิกานต์   วิสูตร การโรงแรม: รร.

1565 155401020082-7 นางสาวนุสบา   แซ่เต้ง การโรงแรม: รร.

1566 155401020083-5 นางสาวปิยพร   สวัสแสงสกุล การโรงแรม: รร.

1567 155401020084-3 นางสาวผกายวรรณ   สีแก้ว การโรงแรม: รร.

1568 155401020085-0 นางสาวผุสรัตน์   พูลแก้ว การโรงแรม: รร.

1569 155401020086-8 นางสาวภานุมาศ   ภัทรเวชสุนทร การโรงแรม: รร.

1570 155401020087-6 นางสาวภารดี   คํานึงศักด์ิ การโรงแรม: รร.

1571 155401020088-4 นางสาวมุจรินทรื   ตรีรัตน์ การโรงแรม: รร.

1572 155401020089-2 นางสาวรัชนี   แซ่ล่อ การโรงแรม: รร.

1573 155401020090-0 นางสาวศศิธร   หลวงโยธา การโรงแรม: รร.

1574 155401020092-6 นางสาวสมิตรา   เจ้าสุข การโรงแรม: รร.

1575 155401020093-4 นายสราวุธ   ศรีเทพ การโรงแรม: รร.

1576 155401020094-2 นางสาวสาวิกา   รักเก้ือ การโรงแรม: รร.

1577 155401020095-9 นางสาวสุชัญญา   สาวิชชโก การโรงแรม: รร.

1578 155401020096-7 นางสาวสุภัสสรา   ชูร่วง การโรงแรม: รร.

1579 155401020097-5 นางสาวสุภาวดี   ปราบจิตร การโรงแรม: รร.

1580 155401020099-1 นางสาวอรอนงค์   อ่อนแก้ว การโรงแรม: รร.

1581 155401020100-7 นางสาวอัจจิมา   แก้วประดับ การโรงแรม: รร.

1582 155401020103-1 นางสาวสุนิษา   สีสุก การโรงแรม: รร.

1583 155401020104-9 นางสาวสุพรทิพย์   สัตยานุรักษ์ การโรงแรม: รร.

1584 155401020105-6 นางสาวนภสร   ด้ามทอง การโรงแรม: รร.

1585 155401020106-4 นางสาวพีรดา   ละวรรณแก้ว การโรงแรม: รร.



1586 155401020107-2 นางสาวฐิติมา   ไชยหาญ การโรงแรม: รร.

1587 155401020109-8 นางสาวปวีณ์สุดา   นาคพันธ์ การโรงแรม: รร.

1588 155401020110-6 นางสาวปิยา   วงศ์สุวรรณ์ การโรงแรม: รร.

1589 155401020111-4 นายพงศ์พล   ชนะสิทธิ์ การโรงแรม: รร.

1590 155401020112-2 นางสาวสุจิตรา   ก้งวัตร การโรงแรม: รร.

1591 435251020002-6 นายกวิน   โต๊ะอีสอ การโรงแรม: รร.

1592 435251020011-7 นางสาวณัฐพร   สุขใส การโรงแรม: รร.

1593 435251020023-2 นางสาวปิยะมาศ   สังข์ปลอด การโรงแรม: รร.

1594 435251020024-0 นางสาวพัชริน   ทองยิ้ม การโรงแรม: รร.

1595 435251020025-7 นางสาวพิกุล   นวลหนู การโรงแรม: รร.

1596 435251020029-9 นางสาวลดา   ถนอมลิขิตวงศ์ การโรงแรม: รร.

1597 435251020033-1 นางสาววิมลรัตน์   ไชยสุวรรณ การโรงแรม: รร.

1598 435251020040-6 นางสาวอุษา   วรรณสกุล การโรงแรม: รร.

1599 435251020061-2 นางสาวขวัญนรี   หวันดี การโรงแรม: รร.

1600 435251020069-5 นางสาวนิติกุล   ศรีวาคม การโรงแรม: รร.

1601 435251020076-0 นางสาวสุภาพร   ทองมล การโรงแรม: รร.

1602 435251020077-8 นางสาวสุรัญญา   ลอยลม การโรงแรม: รร.

1603 435251020079-4 นางสาวอุมาพร   เส้งเซ่ง การโรงแรม: รร.

1604 435251020085-1 นางสาวสุขทนิกา   สุวรรณมณี การโรงแรม: รร.

1605 435351020001-6 นางสาวกวิตา   หีมหวัง การโรงแรม: รร.

1606 435351020005-7 นางสาวจันทร์เพ็ญ   นวลปล้ืม การโรงแรม: รร.

1607 435351020016-4 นางสาวธัญชนก   นวลแก้ว การโรงแรม: รร.

1608 435351020019-8 นางสาวนฤมล   เจริญสุข การโรงแรม: รร.

1609 435351020043-8 นางสาวเกศินี   เส็มหมาด การโรงแรม: รร.

1610 435351020047-9 นางสาวโสรยา   สุขสวัสด์ิ การโรงแรม: รร.

1611 435351020049-5 นายสุไลมาน   มะมิง การโรงแรม: รร.

1612 435351020054-5 นางสาวอิงอร   ยอดพิจิตร การโรงแรม: รร.

1613 435351020055-2 นางสาวชิดชนก   หนูน้อย การโรงแรม: รร.

1614 435351020057-8 นางสาวสุภาวรรณ   สงสังข์ การโรงแรม: รร.

1615 435351020059-4 นางสาวอรวรรณ   พุทถนอม การโรงแรม: รร.



1616 435351020064-4 นางสาวเสาวภาคย์   ยายน้อย การโรงแรม: รร.

1617 435351020073-5 นางสาวพชราวลี   เลิศลาภกาญจนกุล การโรงแรม: รร.

1618 435351020078-4 นางสาวฉันทิศา   ศรีทวีกูล การโรงแรม: รร.

1619 435351020083-4 นางสาวศริษา   ก้ิมเท่ง การโรงแรม: รร.

1620 435351020084-2 นางสาวอรวรรณ   เกตตะพันธ์ การโรงแรม: รร.

1621 435361020052-8 นางสาวอนุสรา   วงศ์สุวรรณ การโรงแรม: รร.

1622 154410250001-0 นางสาวกันยารัตน์   รุ่งเรือง การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1623 154410250013-5 นางสาวสุไรรัตน์   ใบกาเด็ม การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1624 154410250014-3 นางสาวสุนิสา   ล่าเตะ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1625 154410250024-2 นางสาวนินาเดียร์   บินนิโซะ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1626 154410250025-9 นางสาวบาซีเราะห์   สาแม การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1627 155410250001-9 นางสาวกรกนก   รัตนหาร การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1628 155410250002-7 นางสาวกานดา   โชติช่วง การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1629 155410250003-5 นางสาวขวัญธิดา   พิกุลผล การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1630 155410250004-3 นางสาวจันทกานต์ิ   รัตนวงศ์ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1631 155410250005-0 นางสาวจีระภา   สุวรรณโณ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1632 155410250006-8 นางสาวชนชัช   แก้วกระชูติ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1633 155410250007-6 นางสาวธันย์ชนก   แก้วเอียด การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1634 155410250009-2 นางสาวธิดารัตน์   จันทร์แก้ว การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1635 155410250010-0 นางสาวพัฒน์วดี   พานิช การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1636 155410250011-8 นางสาวภัทรสุดา   เกิดสมมาส การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1637 155410250013-4 นางสาวมูนา   บิลลาเต๊ะ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1638 155410250015-9 นางสาวศิรประภา   แก้วผ่อง การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1639 155410250016-7 นางสาวศิริรัตน์   จอกทอง การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1640 155410250018-3 นางสาวอนุชฎา   ชูเกล้ียง การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1641 155410250019-1 นายอนุรักษ์   มูเก็ม การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1642 155410250020-9 นางสาวอัญชลี   ดําอุไร การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1643 155410250022-5 นางสาวฮัฟเซาะห์   นิยมเดชา การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1644 155410250023-3 นางสาวจุฬาลักษณ์   จํานงนิตย์ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1645 155410250024-1 นายณัชกรณ์   ไชยบุตร การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ



1646 155410250025-8 นางสาวนัญธิญา   สว่างเพชร การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1647 155410250026-6 นางสาวพนิดา   ประทิพทน การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1648 155410250028-2 นางสาวรุจิรดา   สุวรรณจันทร์ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1649 155410250029-0 นางสาวลัฐิกา   โชติวงศ์ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1650 155410250030-8 นายวรวุฒิ   สมโสม การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1651 155410250031-6 นางสาววราภรณ์   พงค์เจริญ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1652 155410250032-4 นางสาวสุธิมา   ปฏิรัตนัง การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1653 155410250033-2 นางสาวสุนิษา   จันทรัศมี การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1654 155410250034-0 นางสาวสุนิสา   ชาปาน การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1655 155410250035-7 นางสาวสุมัจฉา   พัทธานิล การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1656 155410250036-5 นายอภิวัฒน์   ขุนจัน การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1657 155410250037-3 นางสาวเกศินี   สินธุรัตน์ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1658 155410250038-1 นางสาวสวรรยา   คุ้มสังข์ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1659 435252040004-6 นางสาวซารีซา   มัจฉาวานิช การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1660 435252040018-6 นางสาวณัฐกานต์   กลางถ่ิน การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1661 435352040006-9 นางสาวบุรีรัตน์   หลิมเฮงฮะ การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1662 435352040029-1 นางสาวรจนา   ชีช้าง การออกแบบแฟช่ันและส่ิงทอ: อฟ

1663 154514300009-2 นายบัญชา   สุจิตโต ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1664 154514300028-2 นายชัยชนะ   ไชยเพศ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1665 154514300032-4 นางสาวดาอีย๊ะ   ละลิหมุด ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1666 154514300037-3 นายธีรพงษ์   อยู่สุข ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1667 154514300038-1 นายธีรวัฒน์   สุขล้ิม ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1668 154514300041-5 นายกฤษฎา   ภุมรินทร์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1669 154514300045-6 นางสาวนูรีซ่า   หมัดแหละ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1670 154514300046-4 นายบันลือศักด์ิ   นวลศรีชาติ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1671 154514300047-2 นายปฏิภาณ   ทองเสนอ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1672 154514300055-5 นายรัฐนนท์   ประยูรวรรณ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1673 154514300063-9 นายสามารถ   หนูพันธ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1674 154514300070-4 นางสาวอรวรรยา   วัตตะโร ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1675 154514300077-9 นายเสกสิทธิ์   เมืองเขียว ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 



1676 154514300079-5 นายชัยฤกษ์   ขวัญทองอ่อน ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1677 154514300080-3 นายพงษ์พิศาล   กังสังข์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1678 154514300082-9 นางสาววนิดา   สงขวัญ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1679 155514300001-8 นายกฤตติน   มีแต้ม ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1680 155514300002-6 นายคุณัชญ์   จิตภักดี ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1681 155514300005-9 นายถิรวิทย์   หมาดโหยด ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1682 155514300006-7 นายธนพงษ์   พรมโสภา ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1683 155514300007-5 นายนันทยศ   ชากรี ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1684 155514300008-3 นายรัตนพล   ศรีปานรอด ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1685 155514300010-9 นายสุรเชษฐ์   ราหมาน ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1686 155514300012-5 นายเสฎฐวุฒิ   จิตภักดี ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1687 155514300014-1 นายคมสันต์   สุวรรณอังกูร ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1688 155514300015-8 นายคุณากร   วงศ์กระจ่าง ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1689 155514300016-6 นายคุณานนต์   ตุลวรรธนะ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1690 155514300017-4 นางสาวจันจิรา   เกตภิโพก ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1691 155514300018-2 นางสาวซูลยานี   วาหะ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1692 155514300019-0 นางสาวญาณาธิป   พันธุ์แก้ว ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1693 155514300020-8 นายณัฐธัญ   บุญชุม ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1694 155514300021-6 นายณัฐพงศ์   สุวรรณพรรค ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1695 155514300022-4 นายณัฐพล   จรูญโรจน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1696 155514300023-2 นายณัฐพล   ผลความดี ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1697 155514300025-7 นายธนพล   อาลัยจิตต์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1698 155514300026-5 นายธนภพ   แซ่ซํ่า ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1699 155514300028-1 นายปิยณัฐ   วงศ์หมัดทอง ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1700 155514300029-9 นายภูเบศร์   นวลประสงค์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1701 155514300030-7 นายวีระยุทธ   ทองมี ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1702 155514300031-5 นายวีรเกียรติ   คงชุม ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1703 155514300032-3 นายสพลดนัย   จีนาพงษ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1704 155514300033-1 นางสาวสุกัญญา   ชูสุวรรณ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1705 155514300034-9 นายอธิพงศ์   สิโรตมาภรณ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 



1706 155514300035-6 นายอมเรศ   สมบัติปราโมทย์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1707 155514300036-4 นายอรรถพล   ผลความดี ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1708 155514300037-2 นางสาวอาลีมา   แก้วละมุน ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1709 155514300038-0 นายฮาหลีม   หลีหาด ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1710 155514300039-8 นายเจ๊ะอาหลี   ใจสมุทร ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1711 155514300041-4 นายคเณศ   ริยาพันธ์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1712 155514300042-2 นายศักด์ินรินทร์   โหล๊ะเตบ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1713 155514300043-0 นายธิตินันท์   หนูแป้น ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1714 435353020013-7 นายวรรณชัย   แก้วนพรัตน์ ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1715 435353020015-2 นายวุฒิศักด์ิ   ขัดแล ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1716 435353020016-0 นายสิทธิศักด์ิ   หมัดอาดํ้า ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1717 435353020021-0 นายเฉลิมวุฒิ   ยุทธไชย ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1718 435353020022-8 นายเอกชัย   ชูช่วย ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1719 435353020023-6 นายชัยวัฒน์   ลองพิชัย ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1720 435353020028-5 นายปรัชญา   หนูปลอด ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1721 435353020030-1 นายพงษ์ศักด์ิ   วิริยะธรรม ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1722 435353020033-5 นายศรัณย์ภัทร   สิงห์กลม ค.อ.บ.วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์: 

1723 154514290003-7 นางสาวเกศินี   คันศร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1724 154514290007-8 นายดนุเดช   เหมรัญ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1725 154514290011-0 นายอรรตชัย   เจริญศรี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1726 154514290015-1 นายธนกร   ภาสุรกุล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1727 154514290020-1 นางสาวจุติวรรณ   ชูสุวรรณ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1728 154514290039-1 นายกันต์ธีร์   คารวินพฤกษ์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1729 154514290047-4 นายทินกร   สาธุการ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1730 154514290055-7 นายบุญฤทธิ์   เพ็ชรรัตนมุณี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1731 154514290057-3 นายปณิธาน   ทองหนู ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1732 154514290063-1 นายมรกต   ศรีงาม ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1733 154514290073-0 นายสมโภชน์   ชูสุวรรณ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1734 154514290074-8 นายสัจรุตต์ิ   สักโก ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1735 154514290082-1 นายอานนท์   แป๊ะป๋อง ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม



1736 154514290092-0 นางสาววันพิมพ์พร   บูเอียด ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1737 154514292007-6 นายณัฐวิทย์   หวานแก้ว ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1738 154514292028-2 นายอภิสิทธิ์   ชูแสง ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1739 155514290001-0 นายกรวิก   ปากบารา ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1740 155514290003-6 นางสาวฉัตรธิดา   พรหมเพชร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1741 155514290004-4 นางสาวชิดชนก   พรรณมาตย์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1742 155514290005-1 นายณัฐธิดา   ทองนิมิตร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1743 155514290006-9 นายดนุสรณ์   สุทธิ์โพธิ์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1744 155514290007-7 นางสาวทิฆัมพร   แก้วอรุณ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1745 155514290008-5 นายธนา   จันทร์หีด ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1746 155514290009-3 นายธรรมนูญ   ปราบปัจนะ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1747 155514290010-1 นายนฤพนธ์   พรรักษา ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1748 155514290011-9 นายนวมินทร์   จบฤทธิ์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1749 155514290013-5 นางสาวนํ้าเพชร   หม่ืนราช ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1750 155514290014-3 นายนุกูลรัตน์   หนูน่ิม ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1751 155514290017-6 นางสาวพัชรกุล   แก้วกูล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1752 155514290018-4 นางสาวพัชริดา   สุดชัย ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1753 155514290019-2 นางสาวพิจาณา   สดิน ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1754 155514290021-8 นายมาวารดี   อัลอามีน ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1755 155514290023-4 นายยศธร   แจ่มวิมล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1756 155514290024-2 นางสาวเยาวลักษณ์   เพชรรังษี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1757 155514290025-9 นางสาวลาลิเดีย   บิลดูหมิด ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1758 155514290026-7 นายวีรวัฒน์   นวลสกุล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1759 155514290027-5 นางสาววุฒิศักด์ิ   บนขุดทด ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1760 155514290028-3 นางสาวศิริพร   วิภาตะไวทยะ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1761 155514290029-1 นางสาวศิริวรรณ   นพรัตน์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1762 155514290031-7 นางสาวสมัชญา   วีรชัยพิเศษฐ์กุล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1763 155514290032-5 นายสฤก   พรหมกําเนิด ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1764 155514290034-1 นายสิทธิศักด์ิ   ชูกล่ิน ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1765 155514290035-8 นายสุเชษฐ์   ดําทิพย์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม



1766 155514290037-4 นางสาวเสาวลักษณ์   ขวัญแก้ว ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1767 155514290038-2 นายหัตถชัย   จันทรังษี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1768 155514290039-0 นายอดิศักด์ิ   พลัดพราก ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1769 155514290040-8 นางสาวอภิญญา   อินทองแก้ว ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1770 155514290041-6 นายอภิสิทธิ์   นภาพงศ์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1771 155514290043-2 นางสาวอัมลิตา   เยี่ยมสมุทร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1772 155514290045-7 นางสาวกานดา   รักเงิน ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1773 155514290046-5 นายจักพรรณ   นวลศรี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1774 155514290047-3 นายจักรพงศ์   ยอดเกล้ียง ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1775 155514290048-1 นายจักรพงษ์   อักษรพันธ์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1776 155514290050-7 นางสาวฐาปนี   แก้วศรี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1777 155514290051-5 นางสาวณฐอร   ปุนทะมุณี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1778 155514290052-3 นายณัฐชา   ไชยหมาน ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1779 155514290053-1 นายดํารงศักด์ิ   ธรรมชาติ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1780 155514290054-9 นายทศวรรต   เซาะแม ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1781 155514290055-6 นายธุมากร   สุขเจริญ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1782 155514290057-2 นายบัณฑิต   กมลสินธุ์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1783 155514290058-0 นายปฏิพัฒน์   เพ็ชร์สังข์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1784 155514290060-6 นายปิยะวัฒน์   บรรณาลังก์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1785 155514290062-2 นางสาวพนิดา   หนูรัตน์แก้ว ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1786 155514290063-0 นายพลวัฒน์   เก้ือขํา ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1787 155514290064-8 นายวรวัฒน์   สุขะกา ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1788 155514290065-5 นายวสุวิท   เพ็ชรรัตน์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1789 155514290066-3 นางสาวศิริรัตน์   ไทยเจริญ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1790 155514290067-1 นางสาวสมศรี   สมใจ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1791 155514290068-9 นางสาวสุดารัตน์   บุญคง ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1792 155514290069-7 นายสุธานันท์   หนูคล้าย ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1793 155514290071-3 นางสาวสุปรีญา   แก้วมณี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1794 155514290073-9 นางสาวอัญชลี   หนูปาน ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1795 155514290074-7 นายเจษฎาพร   ล่องเซ่ง ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม



1796 155514290075-4 นายเมธา   คงเย็น ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1797 155514290076-2 นายเอกชัย   ชัยภักดี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1798 155514290077-0 นายเอกวัตร   โบกระณี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1799 155514290078-8 นางสาวโมริษา   รามแก้ว ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1800 155514290079-6 นายเจ๊ะมะอีซอ   สาอิ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1801 155514292003-4 นายจิรวัฒน์   นาคะวงค์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1802 155514292004-2 นายทวีศักด์ิ   บัวขวัญ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1803 155514292006-7 นายธิติวุฒิ   ศรีจันทร์ราม ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1804 155514292008-3 นายธเนศ   จันทร์ช่วยนา ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1805 155514292009-1 นายนคร   สุดสุข ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1806 155514292011-7 นางสาวปภานัน   มุสิกโร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1807 155514292012-5 นายปัญจะ   ชูช่ืน ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1808 155514292013-3 นายภูริทัต   ประแก้ว ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1809 155514292015-8 นางสาวรวิวรรณ   พุทธกูล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1810 155514292017-4 นายวรเมธ   บุญรัศมี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1811 155514292019-0 นายศัตราวุฒิ   ศรีจันทร์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1812 155514292022-4 นายอันวาร์   อับดุลรอเซะ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1813 155514292023-2 นายเกียรติศักด์ิ   ดอกดิน ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1814 155514292024-0 นางสาวเครือวัล   ทองไซร้ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1815 155514292025-7 นางสาวเบญจมาศ   แดงน่ิม ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1816 155514292026-5 นางสาวมนทิรา   สายสมุทร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1817 155514292028-1 นายสุทธิเกียรติ   พันธ์ธนะ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1818 155514292030-7 นายอรรถพล   วงศ์สมนึก ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1819 155514292031-5 นางสาวซอบีเราะห์   หะยีสาแล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1820 155514292032-3 นายจิรพงษ์   ลํ่านวล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1821 155514292033-1 นายกริซปกรณ์   มณีรัตน์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1822 435353030017-6 นายปราโมทย์   ชาลี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1823 435353030039-0 นายไซฟุลเล๊าะ   อามาล ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1824 435353030042-4 นายอารุทธิ์   เภอเกล้ียง ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1825 435353030044-0 นางสาวอาภาภรณ์   ใหม่นุ่น ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม



1826 435353030050-7 นางสาวสุจิตา   พานุรัตน์ ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1827 435353030052-3 นางสาวพัชรี   เพ็ชรมณี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1828 435353030059-8 นายสุทธิธรรม   แก้วบุตร ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1829 435353030060-6 นายสมพล   แก้วเรือง ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1830 435353030065-5 นายอนุรักษ์   จีนบวช ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1831 435353030067-1 นางสาวพชรพรรณ   ปะสะกวี ค.อ.บ.อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

1832 154410240020-3 นางสาวเกศสุดา   โชติมณี จิตรกรรม: จต.

1833 155410240004-6 นายธีรพันธ์   เรืองรอง จิตรกรรม: จต.

1834 155410240005-3 นายภานุพงศ์   แก้วคง จิตรกรรม: จต.

1835 155410240007-9 นายศุภกร   คงสม จิตรกรรม: จต.

1836 155410240008-7 นางสาวโสฆะชา   สกุลดี จิตรกรรม: จต.

1837 155410240009-5 นางสาวชณัฐกานต์   นิจเนตร จิตรกรรม: จต.

1838 155410240012-9 นายณัฐพล   เจริญศรี จิตรกรรม: จต.

1839 155410240014-5 นายธนพล   พันธุ์สะ จิตรกรรม: จต.

1840 155410240015-2 นางสาวธนัชญา   เพ็ชรมณี จิตรกรรม: จต.

1841 155410240017-8 นางสาวพัชนันท์   คงคล้าย จิตรกรรม: จต.

1842 155410240019-4 นายภักดี   แซ่ว่อง จิตรกรรม: จต.

1843 155410240020-2 นายภาณุพงศ์   ยิ้มย่อง จิตรกรรม: จต.

1844 155410240021-0 นายวรพจน์   สิงห์เช้ือ จิตรกรรม: จต.

1845 155410240022-8 นายวัฒนา   หลิมสกุล จิตรกรรม: จต.

1846 155410240023-6 นางสาวสิรีนาถ   มันตรัฐกรรม จิตรกรรม: จต.

1847 155410240024-4 นางสาวสุจิตรา   นองเมือง จิตรกรรม: จต.

1848 155410240025-1 นายสุทธิพงศ์   พรหมมณี จิตรกรรม: จต.

1849 155410240026-9 นางสาวสุประวีณ์   กฤติพงศ์สกุล จิตรกรรม: จต.

1850 155410240027-7 นางสาวอภิชา   ศรีสุข จิตรกรรม: จต.

1851 155410240028-5 นายอภิชาติ   ศิริวัฒน์ จิตรกรรม: จต.

1852 155410240030-1 นายอภิสิทธิ์   เพชรตีบ จิตรกรรม: จต.

1853 155410240031-9 นางสาวฮารีซา   บิลหยา จิตรกรรม: จต.

1854 155410240032-7 นางสาวเพชรรัตน์   จูดมาก จิตรกรรม: จต.

1855 155410240033-5 นางสาวศศิภา   แซ่อ้ึง จิตรกรรม: จต.



1856 155410240034-3 นายชวกร   ทองมงคล จิตรกรรม: จต.

1857 155410240036-8 นายสัณหณัฐ   เพ็ชรแก้ว จิตรกรรม: จต.

1858 155410240038-4 นายปิยะ   ตันวิวรรธน์ จิตรกรรม: จต.

1859 155410240039-2 นางสาวสุธิดา   เกตวงศ์ จิตรกรรม: จต.

1860 155410240040-0 นางสาวศตพร   พรมทองบุญ จิตรกรรม: จต.

1861 155410240041-8 นางสาวสกุลรัตน์   เล่ียนกัตวา จิตรกรรม: จต.

1862 155410240043-4 นายวิศรุต   จิตภักดี จิตรกรรม: จต.

1863 155410240045-9 นางสาวอมรรัตน์ ทองเพ็ชร จิตรกรรม: จต.

1864 435051100016-3 นางสาวรัชมาน   ศรีสนิท จิตรกรรม: จต.

1865 435352030029-3 นายณัฐพัฒน์   เพ็ชรมาศ จิตรกรรม: จต.

1866 นางสาวหัทญา  แก้วงาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1867 นายเกริกฤทธิ์  พรายบัว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1868 นายปกพล  สังข์แก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1869 นายสุทธิรักษ์  จินดาวงศ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1870 นายแสนภูมิ  พัสธะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1871 255413200001-3 นางสาวกุสุมา   ณรงค์รัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1872 255413200002-1 นางสาวยุวธิดา   ทองคําแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1873 255413200003-9 นายศรัณย์   แจ๊ะแต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1874 255413200004-7 นายธนพล   ศรีวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1875 255413200005-4 นางสาวบงกช   พูลแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1876 255413200006-2 นายจิรศักด์ิ   สังข์คง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1877 255413200007-0 นายพงศ์พิฑูรย์   พรหมเรือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1878 255413200008-8 นายขจรเกียรติ   แจ่มจันทา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1879 255413200009-6 นายปัณณธร   คีรีรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1880 255413200010-4 นายภูวนัย   หนูทิม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1881 255413200011-2 นายฮารีบัน   บุตรา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1882 255413200012-0 นายเจนณรงค์   บัวเงิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1883 255413200013-8 นายกิตติศักด์ิ   เสรีทัศนเสถียร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1884 255413200014-6 นางสาวฐิติพร   หนูแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1885 255413200015-3 นายภาณุศร   บุญรอด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.



1886 255413200016-1 นายศุภพล   ศิริพงษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1887 255413200017-9 นางสาวปาริฉัตร   ศรีวัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1888 255413200018-7 นางสาวอาภรณ์   ชุมแสง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1889 255413200019-5 นายมูญาฮีด   อิสัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1890 255413200025-2 นางสาวปนัดดา   ลองพิชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1891 255413200026-0 นายเจษฎา   ขําเกล้ียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1892 255413200027-8 นายทรงยศ   ชีระนาวิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1893 255413200028-6 นางสาวสุภาภรณ์   พงศ์ศิริธนานนท์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1894 255413200029-4 นางสาวกิตติญา   สุวรรณชาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1895 255413200031-0 นายคณาวุฒิ   อินทบุตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1896 255413200032-8 นายชูเกียรติ   อภิรดีเมธากุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1897 255413200033-6 นายเซาวี   สามารถ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1898 255413200034-4 นางสาวเกณิกา   ทองอนันต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทค.

1899 435164091002-5 นายกฤษฎา   อิสรโชติ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทต.

1900 435164091013-2 นายธนวัฏ   วัชรมหามงคล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทต.

1901 435164091019-9 นายพิพัฒนชัย   ขุนทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทต.

1902 435164091029-8 นายอิสระพงษ์   พรหมอินทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทต.

1903 435164091039-7 นายอัสลัม   สาเมาะ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทต.

1904 435264090028-9 นางสาวสุไรดา   เซะสะแม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทต.

1905 435364091025-2 นางสาวเพ็ญศิริ   บุญชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์: ทต.

1906 154204220025-3 นายอัษฎา   รักษาราษฎร์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1907 154204222036-8 นายไพสิฐ   สัมฤทธิ์ผล เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1908 154404220003-6 นายวุฒิชัย   เพ็ชรากาล เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1909 154404220004-4 นายสัตยา   เจ๊ะมุสอ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1910 154404220031-7 นายอนวัช   แสงแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1911 154404220035-8 นายเอกพงษ์   ปานช่วย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1912 155304220001-1 นายวัชระ   เอียดเกล้ียง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1913 155304220002-9 นายอาคม   ศรีเชย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1914 155304220003-7 นายสุประวัติ   นะราช เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1915 155304220005-2 นายอับดุลเล๊าะ   หมัดจะบูณ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.



1916 155304220006-0 นายศักด์ิรพี   หวานจินดา เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1917 155304220007-8 นายชัยรักษ์   ดวงทอง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1918 155304220008-6 นายนันทวัฒน์   มาศแสวง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1919 155304220009-4 นายคมกฤษ   ทองเหมือน เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1920 155304220010-2 นายอดิศักด์ิ   ดําแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1921 155304220011-0 นายศรัญญู   กิจจารักษ์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1922 155304220013-6 นายณัฐวุฒิ   สุทธิรักษ์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1923 155304220014-4 นายธีรยุทธ   สงนุ้ย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1924 155304220015-1 นายมานพ   ชูรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1925 155304220016-9 นายเกียรติศักด์ิ   เพชร์นิล เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1926 155304220018-5 นายชวลิต   ธรรมชาติ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1927 155304220019-3 นายสุวิทย์   อิสระพงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1928 155304220020-1 นายนพดล   ทองขํา เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1929 155304220021-9 นายเสริมพันธ์   จันทร์อินทร์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1930 155304220022-7 นายนนทชัย   ลอย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1931 155304220023-5 นายประพฤทธิ์   เส้งทับ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1932 155304220024-3 นายปิยณัฏฐ์   จําเนียรกิจ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1933 155304220025-0 นายพงศ์พัฒน์   ยอดสร้อย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1934 155304220026-8 นายสุทธิพงศ์  จันทร์คง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1935 155304220027-6 นายฐิติวัฒณ์  ก้าวหน้าบรรจบ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1936 155304220030-0 นายพรชัย   สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1937 155304220032-6 นายภูริวัฒน์   ดําสุข เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1938 155304220033-4 นายสิทธิชัย   ล้ิมเก้ือ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1939 155304220034-2 นายอนนท์   คงศรี เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1940 155304220035-9 นายอุดมศักด์ิ   นาคกรี เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1941 155304220036-7 นายเจษฎา   คงมี เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1942 155304220037-5 นายเดชาธร   โลหะ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1943 155304220038-3 นายเพียงบุญพาร์   จันทร์จําปา เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1944 155304220039-1 นายอนุศักด์ิ   นุ่นช่วย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1945 155304220041-7 นายพีรพงษ์   ยังปากนํ้า เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.



1946 155304220042-5 นายศรัญญู   กาฬมณี เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1947 155304220043-3 นายสราวุฒิ   ล่องชุม เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1948 155304220044-1 นายหิรัญ   ไชยนุ้ย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1949 155304222003-5 นายดํารงค์ศักด์ิ   จาริสุข เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1950 155304222004-3 นายสิทธิเดช  คงยัง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1951 155304222005-0 นายสิทธิชัย  ปรีชา เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1952 155304222007-6 นายต่วนยะห์ยา   นิแม เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1953 155304222008-4 นายธงชัย   แก้วประสม เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1954 155304222009-2 นายธนวัฒน์   ปานทุ่ม เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1955 155304222011-8 นายนัฐกร   พงษ์พานิช เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1956 155304222013-4 นายนาวี   หมกทอง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1957 155304222014-2 นายปกาศิ   เกษโกวิท เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1958 155304222015-9 นายพงค์ศธร   โต๊ะเหล็ม เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1959 155304222016-7 นายพฤทธิ์   แดงปรก เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1960 155304222018-3 นายรณชัย   สังห่อ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1961 155304222019-1 นายวสันต์   เจริญสง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1962 155304222020-9 นายวีระศักด์ิ   เด่นจักร เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1963 155304222021-7 นายศุภชัย   เฉมเร๊ะ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1964 155304222024-1 นายสันติ   อินทองปาน เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1965 155304222025-8 นายสาครินทร์   ยองใย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1966 155304222026-6 นายสุวิทย์   พรมสี เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1967 155304222027-4 นายอนุชา   ประทุมวรรณ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1968 155304222028-2 นายอาทิตย์   จันทร์ศิริ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1969 155304222029-0 นายฮาริส   หมันเบ็นหมัด เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1970 155304222030-8 นายเกียรติระติ   หํ้าหมาด เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1971 155304222031-6 นายเดชพนต์   สีตะพงศ์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1972 155304222032-4 นายเอกพันธ์   มณีรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1973 155304222034-0 นายกิติศักด์ิ   ศรืชะวะ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1974 155304222037-3 นายณัฐพงษ์   ภู่พงษ์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1975 155304222038-1 นายณัฐวุฒิ   ชูช่วย เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.



1976 155304222040-7 นายธีระศักด์ิ   ขุนจันทร์ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1977 155304222041-5 นายนัฐวุฒิ   ทองนุ่ม เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1978 155304222044-9 นายวัชระ   สนธิกุล เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1979 155304222045-6 นายสมชาย   หนูแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1980 155304222046-4 นายอภิเดช   แก้วสว่าง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1981 155304222047-2 นายอิสระ   วัยภักด์ิ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1982 435264110041-8 นายถาวร   เกิดทอง เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1983 435264111013-6 นายสุทธินันต์   จันทร์ดํา เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1984 435264111026-8 นายวีระวัฒน์   กาแก้ว เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1985 435264111045-8 นายสุธี   คณะแนม เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1986 435354110003-7 นายธนกร   จิตเอ้ือเฟ้ือ เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1987 435354110022-7 นายวรกันต์   หอมอ่อน เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1988 435364110037-4 นายพีระพงศ์   รุยัน เทคโนโลยีเครื่องกล: ทก.

1989 นายจักรพงศ์  บัวแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1990 นายดลกอเฉด  หมัดอะดัม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1991 นายธัณญะวัฒน์  โฆษิตกุลพร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1992 นายปณิธาน  สุขแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1993 นายยูหนุด  ริดโต เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1994 นายวิศวเทพ  บุญเทพ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1995 นายวีระ  ติวงศ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1996 นายสถาพร  หลีประสงค์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1997 นายสิทธิโชค  นนทะสร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1998 255213310001-4 นายอนุชิต   อินศรีทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

1999 255213310002-2 นายเสถียร   ช่วยแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2000 255213310003-0 นายสมนึก   บัวแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2001 255213310004-8 นายสันติ   จิตตะปาโร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2002 255213310005-5 นายปิยนันท์   สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2003 255213310006-3 นายนิรนาท   เซ่งสวัสด์ิ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2004 255213310007-1 นายกิติคุณ   มิตรสุวรรณ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2005 255213310008-9 นายอุหมาด   หลาหวัน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ



2006 255213310009-7 นายจักรกฤษณ์   พูลประภัย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2007 255213310010-5 นายวัชรพงษ์   รัตนบูรณ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2008 255213310011-3 นายชัชชัย   สุวรรณเดช เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2009 255213310012-1 นายภูนันท์   แนวประดับ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2010 255213310013-9 นายสุริยะ   สิบมอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2011 255213310014-7 นายต่วนสุไลมาน   มุสตาฟา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2012 255213310016-2 นายธนาวุฒิ   เบ็ญลาเต๊ะ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2013 255213310017-0 นายพิมาย   ศิลรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2014 255213310018-8 นายสุริยะ   บุดดาดวง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2015 255213310024-6 นายพีรพงษ์   อ่อนรักษ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2016 255213310025-3 นายผดุงเกียรติ   สังข์แก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2017 255213310026-1 นายนพดล   พลนุ้ย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2018 255213310027-9 นายวินัย   ทุ้ยอ้น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2019 255213310028-7 นายจตุรวิตต์   พรหมเมศร์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2020 255213310029-5 ทักษ์ดนัย   จ่าเอียด เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2021 255213310030-3 นายอํานาจ   นวลทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2022 255213310031-1 นายชานนท์   อ่อนอุไร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2023 255213310032-9 นายสมศักด์ิ   ฉันอารี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2024 255213310033-7 นายธงชัย   หนูดวง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2025 255213310034-5 นายสุรเกียรติ   คงทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2026 255213310035-2 นายอําพล   นวลแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2027 255213310036-0 นายวีระพล   ไชยจารีย์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2028 255413310001-0 นายสุรพศ   ไกรสิงห์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2029 255413310002-8 นายอุดมศักด์ิ   สุดสุข เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2030 255413310003-6 นายศิริชัย   ป่ินสุข เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2031 255413310004-4 นายยงยุทธ   พิทักษ์ฉนวน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2032 255413310005-1 นายอนุพงศ์   เสือกลับ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2033 255413310006-9 นายฉัตรชิล   แก้วทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2034 255413310008-5 นายพีรพล   ศรีวงศ์ษา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2035 255413310009-3 นายไพศาล   หมัดหลี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ



2036 255413310010-1 นายปัญญา   มูเก็ม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2037 255413310011-9 นายสามารถ   หมัดอารี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2038 255413310012-7 นายศรายุทธ   เจริญวรรณ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร: ทจ

2039 435364101002-9 นายฐิชากร   จันทรสวาท เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2040 435364101004-5 นายธรรมธัช   สุทธิสังข์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2041 435364101006-0 นายประภัทร   มากมี เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2042 435364101007-8 นายประวิทย์   อาดตันตรา เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2043 435364101010-2 นายพชร   เดชอนันต์ ณ.พัทลุง เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2044 435364101012-8 นางสาวอริญชย์ปวีร์   คงเจริญวงศ์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2045 435364101017-7 นายศักรินทร์   จารุบัณฑิต เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2046 435364101018-5 นายสมมาตร   รัตนวรรณ์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2047 435364101019-3 นายสมหมาย   ทองรุช เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2048 435364101025-0 นายอดิศร   หนูฤทธิ์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2049 435364101028-4 นายอรรณพ   เทียนิรมล เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2050 435364101031-8 นายโกวิทย์   ชุมช่วย เทคโนโลยีโทรคมนาคม: ทม.

2051 155414770001-2 นางสาวกาญจนา   สิงคะสุวรรณโณ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2052 155414770002-0 นางสาวกานดา   เทพแก้ว เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2053 155414770003-8 นายคมกฤช   เข็มทอง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2054 155414770004-6 นายคุณากรณ์   อินทร์ทอง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2055 155414770005-3 นายจณกร   พิบูลย์ผล เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2056 155414770006-1 นายจารุรนต์   หนูทอง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2057 155414770007-9 นายจิรายุ   สาวิชชโก เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2058 155414770008-7 นายชาญณรงค์   ภักดีฉนวน เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2059 155414770009-5 นางสาวณิชารีย์   คุ้มขนาบ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2060 155414770010-3 นายดนู   แก้วประดับเพชร เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2061 155414770011-1 นายทักษิณ   จีนสุกแสง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2062 155414770012-9 นางสาวนาฎลดา   จันทร์ดํารงค์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2063 155414770013-7 นายนิติกรณ์   บุญทิม เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2064 155414770014-5 นายนูรียา   จินเดหวา เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2065 155414770015-2 นางสาวบุญยวีร์   จันทร์สิทธิ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.



2066 155414770016-0 นางสาวประภาวดี   พฤกษศรี เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2067 155414770017-8 นายปิยวัฒน์   สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2068 155414770018-6 นางสาวปิยะมาศ  ปานเมือง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2069 155414770019-4 นายพงษ์พิสุทธิ์  สังคีรี เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2070 155414770020-2 นายพิสุทธิกานต์   มาศมาลัย เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2071 155414770021-0 นางสาวภัทรกร   มรกต เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2072 155414770022-8 นายภาณุพัฒน์   สว่างสุข เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2073 155414770023-6 นายภารินทร์   หวานวงศ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2074 155414770024-4 นางสาวรุจิรา   ทองเสนอ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2075 155414770025-1 นายวันนิวัติ   บังเกิดผล เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2076 155414770026-9 นางสาวแววดี   ถ่ินมาบแค เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2077 155414770027-7 นายศราวุธ   วงค์ถาวร เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2078 155414770028-5 นางสาวศศิธร   เก้ือเส้ง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2079 155414770029-3 นางสาวศิริวรรณ   ศิริยุวสมัย เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2080 155414770030-1 นางสาวศุภากร   ดิษโสภา เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2081 155414770031-9 นายสรวิศ   วงศ์อุษาโรจน์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2082 155414770032-7 นางสาวสุกัญญา   จันทรมงคล เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2083 155414770033-5 นายสุธี   หมัดหมัน เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2084 155414770034-3 นายสุรเชษฐ์   จันทร์ช่วย เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2085 155414770035-0 นายอดิเทพ   คชศิริ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2086 155414770037-6 นางสาวอภิญญา   หมัดอะด้ัม เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2087 155414770038-4 นางสาวอรณิชา   พรหมแก้ว เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2088 155414770040-0 นางสาวอุทุมพร   ขวัญทอง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2089 155414770041-8 นางสาวโอภากุล   จันทบุรี เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2090 155414770042-6 นางสาวกนกวรรณ   แป้นทอง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2091 155414770043-4 นายกนต์ธร   ขุนปราบ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2092 155414770044-2 นายกิติศักด์ิ   สุวรรณประดิษฐ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2093 155414770045-9 นางสาวเขมจิรา   พรหมนํ้าดํา เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2094 155414770046-7 นายขันติ   เพ็ชร์เล็ก เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2095 155414770047-5 นายคมชาญ   ชุ่มจํารัล เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.



2096 155414770048-3 นายจิรพัฒน์   พรหมมา เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2097 155414770049-1 นางสาวจุฬารัตน์   ชาติพันธ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2098 155414770050-9 นายชณัฐพงศ์   จันทรภาส เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2099 155414770052-5 นายชัยวัฒน์   แก้วแจ้ง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2100 155414770053-3 นางสาวฑัชณาพร   ไชยชนะ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2101 155414770054-1 นายณฐกร   เหมทานนท์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2102 155414770055-8 นายณรงค์ฤทธิ์   อินทรักษา เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2103 155414770056-6 นายณัฐชนน   แซ่ฉ้ิน เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2104 155414770057-4 นายณัฐพล   นราพงศ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2105 155414770058-2 นายณัฐพล   สุวรรณโณ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2106 155414770059-0 นายดนุพนธ์   คงทน เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2107 155414770060-8 นายธนวัฒน์   จันทร์เพลา เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2108 155414770061-6 นางสาวธนัชญา   นารีรักษ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2109 155414770062-4 นายธีรนัย   ประสพสุข เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2110 155414770063-2 นายนราทัศน์   เบ็ญโส๊ะ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2111 155414770064-0 นายนฤพนธ์   ไชยตรี เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2112 155414770065-7 นายนิธินนท์   รักประยูร เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2113 155414770066-5 นางสาวปรางทิพย์   จูดมาก เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2114 155414770067-3 นายปาณัสม์   แก้วยวน เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2115 155414770068-1 นางสาวพาวิลล่า   พันนุสะ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2116 155414770069-9 นายพีรวัส   ทองดวง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2117 155414770070-7 นางสาวภริดา   นารีรักษ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2118 155414770071-5 นายภวนนท์   กระจ่างแผ้ว เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2119 155414770073-1 นายยศธร   ฤทธิวงค์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2120 155414770074-9 นางสาวรัชฎามาศ   แก้วกับทอง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2121 155414770075-6 นายศุภวิทย์   ศรีทวีป เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2122 155414770076-4 นายสุกิจ   สูเจริญ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2123 155414770077-2 นางสาวสุทธิดา   พ่ึงแพง เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2124 155414770079-8 นางสาวหทัยภัทร   รัตนวรรณ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2125 155414770080-6 นางสาวอาจรีย์   กวดขันธ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.



2126 155414770081-4 นางสาวอุไรวรรณ   ไทรแก้ว เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2127 155414770082-2 นางสาวอุษา   ไชยทองรักษ์ เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2128 155414770083-0 นางสาวกานต์รวี   ศรีสุข เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2129 155414770084-8 นางสาวธาวินี   โต๊ะอิด เทคโนโลยีส่ือสารมวลชน: ค.มส.

2130 154204230003-8 นายวัชรพงศ์   ณรงพิทักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2131 154204230004-6 นายวิโรจน์   ขุนทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2132 154204230005-3 นายสมมิตร   เพ็ชร์พงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2133 154204230007-9 นายสุรศักด์ิ   พูลใหญ่ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2134 154204230010-3 นายอัคเรศ   เพ็ชรคงแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2135 154204230011-1 นายอนุพงศ์   ฉายห้อง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2136 154204230013-7 นายกิตติศักด์ิ   สุขแดง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2137 154204230017-8 นายนัฐพงษ์   สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2138 154204230019-4 นายปฐมพงศ์   เศรษฐรักษา เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2139 154204232008-5 นายนนทศักด์ิ   นพสถิตย์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2140 154204232009-3 นายวัชรพงศ์   กาฬปักษ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2141 154204232014-3 นายภราดร   โกมล เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2142 155304230002-7 นายธนพัฒน์   สันอี เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2143 155304230004-3 นายธนิก   พรมสุด เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2144 155304230005-0 นายเกริก   นวลกุล เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2145 155304230006-8 นายณัฎฐชัย   เมืองแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2146 155304230007-6 นายพิมล   ดํามณี เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2147 155304230008-4 นายธนาวุฒิ   จันทร์หอม เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2148 155304230009-2 นายกําธร   สีสดสุข เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2149 155304230010-0 นายปุณยวัฒน์   รองสวัสด์ิ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2150 155304230011-8 นายสิทธิชัย   ศรีวรรณ์ทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2151 155304230012-6 นายอดิศักด์ิ   จันทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2152 155304230013-4 นายวราวุฒิ   วันเล็น เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2153 155304230014-2 นายอนูวา  เจ๊ะหลง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2154 155304230015-9 นายขวัญแก้ว  สิงหะพล เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2155 155304230016-7 นายนฤทธิ์  แซ่ฟู่ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.



2156 155304230017-5 นายขจรศักด์ิ  พลายแสง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2157 155304230018-3 นายอาเซม  ดาแต เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2158 155304230019-1 นายสุไฮมิง  มะสามัน เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2159 155304230020-9 นายศตวรรษ  ติวงค์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2160 155304230021-7 นายกฤษณ์   เขียวเสน เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2161 155304230022-5 นายกัณฑ์ภพ   มาชู เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2162 155304230023-3 นายกิตติ   ทิพยรส เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2163 155304230024-1 นายจิระศักด์ิ   ศิริพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2164 155304230025-8 นายจเรวัฒน์   ด้วงสังข์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2165 155304230026-6 นายณัฐวุธ   ขันธจีรวัฒน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2166 155304230027-4 นายทศพล   สุพรรณพงศ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2167 155304230028-2 นายธวัฒชัย   ขุนแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2168 155304230029-0 นายนรพนธ์   เขียวเจริญ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2169 155304230031-6 นายสมศักด์ิ   อินจักรแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2170 155304230032-4 นายสราวุธ   อ่อนจันทร์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2171 155304230033-2 นายอดิศักด์ิ   จันทกาญจน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2172 155304230034-0 นายอนุพงศ์   จิตราวุธ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2173 155304230035-7 นายเฉลิมศักด์ิ   เฉียบแหลม เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2174 155304230036-5 นายเอกพันธ์   นวลมะโน เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2175 155304230037-3 นายไพรสรณ์   สุวรรณโณ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2176 155304230038-1 นายสุรเชษฐ์   จิรักษา เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2177 155304230039-9 นายนายวัชรศิลป์   อินทร์ปราบ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2178 155304230040-7 นายธนาธิป   พฤกษศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2179 155304230041-5 นายสุปัญญา   สุขแก้วมณี เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2180 155304232001-7 นายอัทช์พวิชญ์   สุวรรณศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2181 155304232002-5 นายเกรียงศักด์ิ   ยิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2182 155304232003-3 นายกฤตพล   กองทอง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2183 155304232004-1 นายกฤษฎา   ธรรมโร เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2184 155304232005-8 นายคมกริช   ถ่ินนุกูล เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2185 155304232006-6 นายณัฐวุฒิ   เน้ือนุ่ม เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.



2186 155304232007-4 นายทนงศักด์ิ   ฉันทกุล เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2187 155304232009-0 นายนครินทร์   วุ่นเเก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2188 155304232010-8 นายนภัทร   เรืองแก้ว เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2189 155304232011-6 นายประณต   พรหมศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2190 155304232012-4 นายพงษ์ศักด์ิ   โยนยาน เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2191 155304232013-2 นายภากร   ธรรมรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2192 155304232014-0 นายภูมินทร์   ศรีคลํ้า เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2193 155304232016-5 นายมาหาดี   กุดือหม๊ิ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2194 155304232018-1 นายวศิน   สนธิวศิน เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2195 155304232019-9 นายวีระยุทธ   กระมุด เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2196 155304232020-7 นายศุภสัณห์   ยาวิราช เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2197 155304232021-5 นายสิทธิชัย   อวะภาค เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2198 155304232022-3 นายสุชาติ   ศรีสุวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2199 155304232023-1 นายสุธาวุธ   เมาวิรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2200 155304232024-9 นายสุวัฒน์   แทนบุญ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2201 155304232025-6 นายอดิศร   นาทุ่งนุ้ย เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2202 155304232026-4 นายอดิศักด์ิ   แก่นแท่น เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2203 155304232027-2 นายอนุชาติ   คงสีพันธ์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2204 155304232028-0 นายอนุวัฒน์   ปรีชาชาญ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2205 155304232029-8 นายอภิชาต   บุญญวรรณ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2206 155304232030-6 นายอรุทธิ์   ตันกูล เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2207 155304232031-4 นายอิศเรศ   เกตุอุบล เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2208 155304232032-2 นางสาวอุษา   เก้ือคลัง เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2209 155304232033-0 นายเชาวลิต   ไชยรัตน์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2210 435354120005-0 นางสาวนัทยา   คงศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2211 435354120018-3 นายอมร   เครือหงส์ เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2212 435354120032-4 นายพรเทพ   ละเมียด เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2213 435364121002-5 นายกิตติพงศ์   อินสุราช เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2214 435364121012-4 นายพงษ์ธร   เขียวแต้ม เทคโนโลยีอุตสาหการ: ทอ.

2215 154401050011-0 นางสาวภิญญา   ศรีคง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.



2216 154401050013-6 นางสาววรรศิกา   สะหมัด ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2217 154401050014-4 นางสาววราภรณ์   ชาติวงษ์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2218 154401050018-5 นางสาวอนงค์นาฏ   ไกรเทพ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2219 155401050003-6 นางสาวเกวลิน   อังกนะตระกูล ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2220 155401050004-4 นางสาวจันจิรา   รัสปะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2221 155401050008-5 นางสาวณิชาภัทร   สายแก้ว ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2222 155401050012-7 นางสาวธัญชิตา   วงศ์วาณิชย์ศิลป์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2223 155401050013-5 นางสาวธัญญลักษณ์   จันคง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2224 155401050016-8 นางสาวปิยะพร   สนธิพงษ์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2225 155401050018-4 นางสาวมณีรัตน์   บัวเอียด ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2226 155401050023-4 นางสาวลัคนา   แก้วนก ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2227 155401050024-2 นางสาววานิต้า   ปฏิมินทร์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2228 155401050027-5 นางสาวสุธาสินี   แซ่เล่า ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2229 155401050030-9 นางสาวอนุสรา   ปูติล่า ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2230 155401050032-5 นางสาวอัจจิมา   หามิ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2231 155401050037-4 นางสาวกรรณติญา   จันทร์พริ้ม ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2232 155401050038-2 นางสาวกานต์ชนก   เกิดผล ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2233 155401050040-8 นางสาวคัทลียา   จินนุกูล ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2234 155401050041-6 นางสาวจิรนุช   แก้วยอดจันทร์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2235 155401050042-4 นายจิรศักด์ิ   สุขทอง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2236 155401050043-2 นางสาวนันทิกานต์   สนิทมัจโร ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2237 155401050044-0 นางสาวปฏิกาณ   จันทร์แก้ว ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2238 155401050045-7 นางสาวปาจรีย์   บุญหลง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2239 155401050046-5 นางสาวปาริตา   ฤทธิ์เหมือน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2240 155401050047-3 นายพงษ์สิทธิ์   ผ่องศรี ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2241 155401050049-9 นางสาวภัทราวดี   สวัสดิรักษา ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2242 155401050050-7 นางสาวรัชฎาภรณ์   มุตตาหารัช ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2243 155401050051-5 นางสาวสุพัชชา   บุญโพธิ์งาม ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2244 155401050052-3 นางสาวสุมนตรา   อินทะมาระ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2245 155401050053-1 นางสาวอนงค์นาฏ   ช่ืนชนะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.



2246 155401050054-9 นางสาวอภิชญา   ชูแสง ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2247 155401050056-4 นางสาวเกศสุดา   ทองนวลจันทร์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2248 155401050057-2 นางสาวเทพพัทชรินทร์   รัตนโชเต ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2249 155401050058-0 นางสาวเบญจพร   สันติสุข ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2250 155401050059-8 นางสาวเสาวลักษณ์   คงสุวรรณ์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2251 155401050060-6 นางสาวเสาวลักษณ์   ทองชูช่วย ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2252 435251110013-4 นางสาวโนรีนา   บิลละ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2253 435251110028-2 นางสาวลัดดาวัลย์   อินทร์ยอด ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2254 435251110033-2 นางสาวศรัญญา   สําราญ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2255 435251110034-0 นางสาวนายีฮะ   เจะฮะ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2256 435351110002-5 นางสาวคนึงสุข   กายประสิทธิ์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2257 435351110014-0 นายวีระพงษ์   บรรจุสุวรรณ์ ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2258 435351110018-1 นางสาวอรอนงค์   เพชรสุข ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2259 435351110022-3 นางสาวรุ่งทิพย์   น้อยหีด ธุรกิจคหกรรมศาสตร:์ ธค.

2260 435351110025-6 นายรัตพล   ก้ิมต้ัน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2261 435351110027-2 นางสาวจุฬารัตน์   เย็นสนิท ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2262 435351110028-0 นางสาวรชยา   คงแก้วเคล่ือน ธุรกิจคหกรรมศาสตร์: ธค.

2263 154201032002-6 นางสาวกรกนก   พรมเจริญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2264 154201032005-9 นางสาวกุลชรี   คําเรืองศรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2265 154201032012-5 นางสาวชญาทิพย์   ขําวิจิตต์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2266 154201032014-1 นางสาวชนกสุดา   ดีหนู ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2267 154201032017-4 นางสาวนันทิยา   โต๊ะขวัญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2268 154201032022-4 นางสาวปิยนุช   รัตนบุษยาพร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2269 154201032024-0 นางสาวพัชรี   เนียมรินทร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2270 154201032026-5 นางสาวมณีนุช   ธรรมลึก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2271 154201032030-7 นางสาวลลิตา   อุดมศักด์ิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2272 154201032031-5 นางสาวละออ   แซ่คิว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2273 154201032032-3 นางสาวลินดา   ดารารุจา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2274 154201032033-1 นางสาววรรณิภา   รัตนวรรณ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2275 154201032036-4 ว่าท่ีร้อยตรีสรรเพชร   เอียดแก้ว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล



2276 154201032038-0 นางสาวสิริมล   ศรีธรรมการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2277 154201032040-6 นางสาวสุภาพร   เจ๊ะโส๊ะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2278 154201032042-2 นางสาวอภิญญา   เข่ือนสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2279 154201032043-0 นางสาวอัจนา   สังข์ทอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2280 154201032047-1 นางสาวเจษฎาภรณ์   สุขขาว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2281 154201032049-7 นางสาวเหมือนขวัญ   แก้วชูด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2282 154401030003-2 นางสาวกิตติมาภรณ์   รัตนะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2283 154401030004-0 นางสาวเกศกนก   สุนทรากร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2284 154401030008-1 นางสาวจุฑารัตน์   ทองรักษ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2285 154401030009-9 นางสาวระวิวรรณ   หลําโส๊ะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2286 154401030012-3 นางสาววชิราภรณ์   ยิ่งทวีรัตน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2287 154401030016-4 นายธีรวุฒิ   ศรีสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2288 154401030022-2 นางสาวบุญรัตน์   สุวรรณสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2289 154401030025-5 นางสาวเปรมฤดี   คงสุจริต ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2290 154401030029-7 นางสาวเรวดี   ภูมิภาโร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2291 154401030030-5 นางสาวภัทรพรรณ   อาหลี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2292 154401030032-1 นางสาวมัณฑนา   ผอมเอียด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2293 154401030033-9 นางสาวรัชฎาภรณ์   ระเหมมัน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2294 154401030034-7 นางสาวราตรี   โสภณดํารงกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2295 154401030037-0 นางสาววัชรมน   อ่วมคง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2296 154401030043-8 นายสิทธิชัย   บัวบาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2297 154401030044-6 นางสาวสิริมน   ชูทอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2298 154401030045-3 นางสาวสุกัญญา   ศิริก้านตรง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2299 154401030047-9 นางสาวสุทธิ์สินี   เหมรักษ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2300 154401030049-5 นางสาวอมราวดี   บรรยง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2301 154401030057-8 นางสาวอรอุษา   เกษตรสุนทร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2302 154401030063-6 นางสาวเบญญาภา   เหล็กแหลม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2303 154401030064-4 นางสาววทันยา   ดิสโร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2304 154401030068-5 นางสาวหทัยชนก   อนันตณรงค์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2305 154401030074-3 นางสาวอุบลวรรณ   หลําโส๊ะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล



2306 154401030075-0 นางสาวชารีนา   หัดบิลแหม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2307 154401030077-6 นายธนิสร   สุขประเสริฐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2308 154401030080-0 นางสาวกนกวรรณ   สมเขาใหญ่ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2309 154401030085-9 นายณัฐพงศ์   ทุมรัตน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2310 154401030087-5 นางสาวทรรศิกา   ทองสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2311 154401030094-1 นางสาวปรารถนา   ใจเพียร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2312 154401030096-6 นางสาวปิยฉัตร   บุญช่วยสุข ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2313 154401030105-5 นายฤชากร   อุปลานนท์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2314 154401030107-1 นางสาววาริกา   ดีเจริญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2315 154401030110-5 นางสาวศลิษา   ยอดศิลป์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2316 154401030111-3 นางสาวอติมา   เหล็มสะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2317 154401030114-7 นางสาวอัมพิรา   เสน่หา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2318 154401030117-0 นายอิสราม   ศรประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2319 154401030118-8 นางสาวอุษา   แซ่หุ้ย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2320 154401030119-6 นายอโนชา   ม่วงงาม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2321 154401030125-3 นางสาวศิริพร   เกียรติโสธร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2322 155201032001-7 นางสาวกนกวรรณ   เดชคงแก้ว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2323 155201032002-5 นางสาวจริยา   พุมณี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2324 155201032003-3 นางสาวจริยา   อุทัยเกษม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2325 155201032004-1 นางสาวจุฑามาส   หวันสมาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2326 155201032005-8 นางสาวชนัญชิดา   พลหาญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2327 155201032006-6 นางสาวชมพูณิศ   ทองเจือ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2328 155201032007-4 นางสาวชลทิชา   แซ่โง้ว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2329 155201032008-2 นางสาวณัชชา   คงแก้ว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2330 155201032009-0 นางสาวทิพทัญญา   โปดํา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2331 155201032010-8 นางสาวนาตยา   เพ็ชรเจริญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2332 155201032011-6 นางสาวนารีรัตน์   พูนแก้ว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2333 155201032012-4 นางสาวนุตนลิน   สุขทองเส้ง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2334 155201032013-2 นางสาวนูรีซัน   กูบู ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2335 155201032014-0 นางสาวปรียานุช   เต็มวิริยะกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล



2336 155201032015-7 นางสาวพนิดา   สุทธิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2337 155201032016-5 นางสาวพิมพ์ชนก   ธันวาพิทักษ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2338 155201032017-3 นางสาวมาลัย   นิลมณี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2339 155201032018-1 นางสาวยุวดี   รุ่งสว่าง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2340 155201032020-7 นายวัฒนพัฒน์   เก้าล่ิม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2341 155201032021-5 นางสาววันเฉลิม   ทองนุ่ม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2342 155201032022-3 นางสาววิชุดา   บาวแดง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2343 155201032023-1 นางสาววิสสุตา   แสงทอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2344 155201032024-9 นางสาววิสุมิตรา   ใจสมุทร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2345 155201032025-6 นายศรัญฉัตร   เจริญรัตน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2346 155201032026-4 นางสาวสลิลทิพย์   หะยีเต๊ะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2347 155201032027-2 นางสาวสาลามียะ   อีลา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2348 155201032029-8 นางสุชาฐิณี   สมสุข ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2349 155201032030-6 นางสาวสุชาดา   ก้ิมต้ัน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2350 155201032031-4 นางสาวสุมาลา   ห้ินจิ้ว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2351 155201032032-2 นางสาวสุไวย๊ะ   ยะยอ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2352 155201032034-8 นายอัษฎา   สิทธิสมบูรณ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2353 155201032035-5 นายอัสมัน   ประดู่ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2354 155201032036-3 นางสาวอัสมา   นิยมเดชา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2355 155201032037-1 นางสาวอาแอเสาะ   สาและ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2356 155201032038-9 นางสาวฮาบีบะห์   สิเดะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2357 155201032039-7 นางสาวฮามีเนาะ   ศรีสะสุด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2358 155201032040-5 นางสาวเจนจิรา   หมัดอดินันท์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2359 155201032041-3 นางสาวเตชินี   มีเดช ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2360 155201032042-1 นางสาวเต็มสิริ   ศิลประสพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2361 155201032043-9 นางสาวเรณู   พุ่มมณี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2362 155401030004-9 นายจิรพัชร   รัตนโสภา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2363 155401030005-6 นางสาวจิราภรณ์   ใยอ้ิม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2364 155401030010-6 นางสาวณัฏฐวรรณ   พืชพรรณ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2365 155401030013-0 นายทัศน์พล   นิลสมุทร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล



2366 155401030014-8 นางสาวทิพพาวรรณ   หงส์วิริยะกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2367 155401030016-3 นายธนวัฒน์   เอ่ียมศรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2368 155401030018-9 นางสาวนัฐธิดา   บินหมาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2369 155401030020-5 นางสาวนาดียา   บินดุหมาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2370 155401030021-3 นางสาวเนตรนรินทร์   ล่ิมเล็ก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2371 155401030022-1 นางสาวเบญญาภา   ใหญ่หลวง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2372 155401030026-2 นางสาวผาณิต   ทองไสย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2373 155401030027-0 นางสาวมนสิชา   ชุติกาญจน์พร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2374 155401030029-6 นางสาวรัชยา   สุวรรณรัตน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2375 155401030030-4 นางสาวรัตน์ชิดา   หน่อสกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2376 155401030031-2 นางสาวรัตนาภรณ์   แซ่ตัน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2377 155401030032-0 นางสาวรัตนาวดี   สุขเลิศ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2378 155401030033-8 นางสาววรรณระวี   ทิพย์ประพัทธ์กุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2379 155401030037-9 นายศรันยู   ปูติล่า ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2380 155401030039-5 นางสาวศิราณี   พรหมจรรย์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2381 155401030040-3 นางสาวศิริพร   ปรางอ่อน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2382 155401030043-7 นางสาวศิริภา   สุวรรณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2383 155401030044-5 นางสาวศุกนิดา   พุฒศรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2384 155401030046-0 นางสาวสุภัสตรา   บัวทอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2385 155401030047-8 นางสาวสุภาภรณ์   มิตรเกษม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2386 155401030048-6 นางสาวอรวรรณ   จันทชาติ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2387 155401030051-0 นางสาวอัญชิษฐา คงจิตรวิทยา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2388 155401030052-8 นางสาวกนกกาญจน์   พงค์ประยูร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2389 155401030053-6 นางสาวกรรณิกา   ศรแก้ว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2390 155401030054-4 นายกรไชย   แสงอําไพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2391 155401030055-1 นายกฤตภาส   อํานวยสุข ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2392 155401030056-9 นางสาวกวินทิพย์   แพนศรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2393 155401030057-7 นางสาวกัญญารัตน์   ป้อมสกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2394 155401030058-5 นางสาวกายสิทธิ์   ศรีก่อเก้ือ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2395 155401030059-3 นางสาวจารุนิภา   สุเทพบํารุง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล



2396 155401030060-1 นางสาวจิราพัชร   ปานมาศ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2397 155401030061-9 นางสาวจุฑารัตน์   บุญราศรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2398 155401030062-7 นางสาวฉวีวรรณ   สุทธิวรา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2399 155401030063-5 นางสาวฐณัษฐา   สมบูรณ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2400 155401030064-3 นางสาวณกัญญา   วรรณสุนทร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2401 155401030065-0 นายติดมีซรี   รุ่งสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2402 155401030066-8 นางสาวถิรวรรณ   จีนธาดา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2403 155401030067-6 นางสาวทิพย์รัตน์   ป้องกงลาด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2404 155401030068-4 นางสาวธนพร   โล่ขุนเซียม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2405 155401030069-2 นางสาวธนภรณ์   กองสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2406 155401030070-0 นางสาวธิดาภร   ไชยคงทอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2407 155401030071-8 นางสาวธิดารัตน์   เกตุหนู ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2408 155401030072-6 นางสาวธีรกานต์   จรเจนเกียรติ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2409 155401030073-4 นางสาวนฤมล   แก้วรัศมี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2410 155401030074-2 นางสาวนิตธิยา   ชูดํา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2411 155401030075-9 นางสาวนิศมา   ทิพย์สงคราม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2412 155401030076-7 นายประวุฒิ   บุญสพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2413 155401030077-5 นางสาวปัทมาภรณ์   ปัญญา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2414 155401030078-3 นางสาวปัทมาภรณ์   สถานต้ิน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2415 155401030079-1 นางสาวปัทมาภรณ์   หอมเดช ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2416 155401030080-9 นายพงศกร   วงศ์คําอินทร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2417 155401030081-7 นางสาวพรตะวัน   พร้อมตระกูล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2418 155401030082-5 นางสาวพาฝัน   บูละ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2419 155401030083-3 นางสาวพิชยา   บุญวัณโณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2420 155401030084-1 นางสาวมลลิตา   ขุนสุยหนู ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2421 155401030085-8 นางสาวมัณฑณา   ดิสโร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2422 155401030086-6 นางสาวมาลียา   มูเก็ม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2423 155401030087-4 นางสาวรัชฎาภรณ์   อํานาจศาล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2424 155401030088-2 นางสาวรินรดา   หมันเหร็ม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2425 155401030089-0 นางสาวรุสณีต้า   หลําเบ็ญสะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล



2426 155401030090-8 นางสาววนิดา   แสงจันทร์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2427 155401030091-6 นางสาววราพร   หวังนุ้ย ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2428 155401030092-4 นายวริทธิ์   จันทร์อุดม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2429 155401030093-2 นางสาววริยา   สังวาลย์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2430 155401030094-0 นางสาววิชุดา   จอมสุริยะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2431 155401030095-7 นายวิธวินท์   อ๋ิวสกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2432 155401030096-5 นางสาวศิริฉัตร   นาคดํา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2433 155401030097-3 นางสาวศิริญญา   เขตพรมมา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2434 155401030098-1 นางสาวศุภากรณ์   วงศ์ธรรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2435 155401030099-9 นางสาวศุภาพิชญ์   ขาวผ่อง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2436 155401030100-5 นางสาวสิวาภัทร์   สงสุริยา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2437 155401030101-3 นางสาวสุชาวณี   ศัลสารา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2438 155401030102-1 นายสุพรรณ   ทองศิริ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2439 155401030103-9 นายอนุรักษ์   เภาดนเด็ม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2440 155401030104-7 นางสาวอรวรรณ   พัชณีย์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2441 155401030106-2 นายอลงกรณ์   ศักด์ิเศรษฐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2442 155401030107-0 นางสาวอัจจิมา   สุวรรณรัตน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2443 155401030108-8 นายอาวัฒน์   เพ็ชรส่ง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2444 155401030109-6 นางสาวอุษณีย์   ศรีวาตา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2445 155401030110-4 นางสาวฮัสนีฟา   หมาดท้ิง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2446 155401030111-2 นางสาวฮายาต   มะโร๊ะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2447 155401030112-0 นางสาวฮุสนา   บิลเต๊ะ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2448 155401030113-8 นางสาวเสาวลักษณ์   จันทร์เส้ง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2449 155401030114-6 นายเอกชัย   พานชมภู ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2450 155401030115-3 นางสาวโชติมาย   ชูลีรัตน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2451 155401030116-1 นางสาวนันทิยา   กระจงกลาง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2452 155401030117-9 นายชานนท์   เงินนาค ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2453 155401030118-7 นางสาวศศิชา   ศิริรักษา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2454 155401030119-5 นางสาวเมย์วรี   จักรหวัด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2455 155401030120-3 นางสาวณัฐกานต์   ปิลกะพันธ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล



2456 155401030121-1 นางสาวมินันตา   ราชเมืองฝาง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2457 155401030122-9 นางสาวดวงหทัย   นนทรา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2458 155401030123-7 นางสาวกัญฐภา   จูงวงศ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2459 155401030124-5 นางสาวสิริพร   ตันพงศ์พัฒน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2460 155401030125-2 นางสาวลุบนา   หะยีหม้ด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2461 155401030126-0 นายสิทธิชัย   หอมภักด์ิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2462 155401030127-8 นางสาววันวิสา   สังข์ด้วง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2463 155401030128-6 นางสาวจุฬารัตน์   ป้อมสวัสด์ิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2464 155401030129-4 นายชวิน   แซ่ล้ิม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2465 155401030130-2 นายณัฐกร   วัฒนานุวงศ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2466 155401030131-0 นางสาวณัฐชานันท์   เหน็บบัว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2467 155401030132-8 นางสาวพลอยนภัส   ชูสุวรรณ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2468 155401030134-4 นางสาวอรุณรัตน์   สําราญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2469 155401030135-1 นางสาวเรณุมาศ   ทองคํา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2470 435151031011-6 นางสาวภัทรี   ภูเจริญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2471 435251030012-3 นางสาวทัชชภร   คงประเสริฐ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2472 435251030013-1 นางสาวณัฐวดี   เอ๋ียวสกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2473 435251030015-6 นางสาวธิดาวรรณ   กาญจนวงค์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2474 435251030018-0 นางสาวนูรฮีดายะห์   บากากอ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2475 435251030028-9 นายอรงณ์กต   วงกตศิลา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2476 435251030046-1 นางสาวจิตพิสุทธิ์   สายแสง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2477 435251030050-3 นางสาวณยฎา   จามิตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2478 435251030053-7 นางสาวนัซนีน   หนุนอนันต์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2479 435251030059-4 นางสาวยุวดี   ชิตชัยภูมิ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2480 435251030061-0 นางสาวแวววรรณ   แสงสว่าง ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2481 435251030065-1 นางสาวสุกัญญา   พรมประโคน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2482 435251030073-5 นางสาวอุทัยวรรณ   เหมรัตน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2483 435251030077-6 นายอภิวัฒน์   พละกุล ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2484 435341030025-3 นางสาวผุสรัตน์  สุขสะปาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2485 435351030008-9 นางสาวขวัญฤทัย   พิริยะพัฒนพันธ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล



2486 435351030014-7 นางสาวณัฐวดี   เรืองมาก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2487 435351030016-2 นางสาวตรีรัตน์   บุญเพ็ชร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2488 435351030017-0 นางสาวตวิษา   ธรรมดี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2489 435351030019-6 นางสาวทิฆัมพร   จริยสันติธรรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2490 435351030022-0 นางสาวปรียาภรณ์   เลิศไกร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2491 435351030028-7 นางสาวพัชรี   กุลรัตน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2492 435351030037-8 นางสาววิลาสินี   ล่องประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2493 435351030047-7 นางสาวสุนิสา   สิริสัมพันธ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2494 435351030050-1 นางสาวอนก   ชลสินธุ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2495 435351030054-3 นางสาวอรวรรณ   ย่องดํา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2496 435351030055-0 นางสาวอุมาภรณ์   แซ่ภู่ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2497 435351030056-8 นางสาวอุไรวรรณ   มะโร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2498 435351030057-6 นางสาวเพ็ญวิภา   เพ็ชรเจริญ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2499 435351030063-4 นางสาวกุลธิดา   ตรีกุลกาญจน์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2500 435351030068-3 นางสาวอรณิชา   วิทยาโสภานนท์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2501 435351030069-1 นางสาวสิริสุภา   แหลมสัก ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2502 435351030070-9 นางสาวใหม่สุรีย์   ขํานุรักษ์ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2503 435351030073-3 นางสาวปิยธิดา   ลัภกิตโร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2504 435351030075-8 นางสาวขวัญชนก   กัญจนชุมาบุรพ ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2505 435351030086-5 นางสาวทิพวรรณ   วงศ์ขัด ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2506 435351030088-1 นางสาวนรีกานต์   คงแก้ว ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2507 435351030096-4 นางสาวชวิศา   กล่ินบุหงา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2508 435351030098-0 นางสาวผุสดี   แก้วมาตรา ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2509 435351030100-4 นางสาวนิตยา   คงศรี ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารสากล

2510 154205110001-4 นางสาวก่ิงสริศา   ศศิธร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2511 154205110003-0 นายณรงค์ชัย   ประสารวุฒิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2512 154205110004-8 นางสาวธัญรัตน์   เส้งเล่ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2513 154205110010-5 นางสาววรรณพา   ปลอดทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2514 154205110013-9 นางสาววลีวรรณ   กายรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2515 154205110018-8 นางสาวอรอุมา   อ็องล่ัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2516 154205110034-5 นางสาวตรีรัตน์   พุทขวัญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2517 154205110038-6 นางสาวพัชรา   ขวัญนิมิตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2518 154205110041-0 นางสาวฤดีชนก   ลิมานิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2519 154205110046-9 นางสาววีระนุช   เพชรสิริ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2520 154205110047-7 นางสาวศิริพร   สุนันทา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2521 154205110050-1 นางสาวสวรส   มุสิกเจียรนันท์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2522 154205110053-5 นางสาวอนงค์นาถ   แก้วเสถียร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2523 154205110059-2 นางสาวเนติลักษณ์   เกตุแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2524 154205110062-6 นางสาวไอลดา   เถาวัลย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2525 154205112007-9 นางสาวจุฑามาศ   สาลี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2526 154205112008-7 นางสาวจุไรวรรณ   วิจิตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2527 154205112014-5 นายธนาวุฒิ   นุชประหาร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2528 154205112021-0 นายบัณฑิตย์   สมทรง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2529 154205112026-9 นางสาวพิไลภรณ์   สุขประจันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2530 154205112028-5 นางสาวยารินดา   เลาะสมาน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2531 154205112032-7 นางสาววิภาณี   ไม้จันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2532 154205112038-4 นางสาวสนธยา   ต้นวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2533 154205112039-2 นางสาวสรารัตน์   ชูถนอม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2534 154205112045-9 นางสาวสุมารินทร์   ศรีทวี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2535 154205112046-7 นายสุรศักด์ิ   จิตประพันธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2536 154205112048-3 นางสาวอัญชนา   ศรีพลับ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2537 154205112050-9 นางสาวเจนจิรา   เพชรมณีศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2538 154205112051-7 นางสาวนรินทร   พูนรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2539 154405110002-8 นางสาวกษมา   ปรีดาภรณ์สกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2540 154405110005-1 นายทนงศักด์ิ   หมัดสุเด็น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2541 154405110006-9 นายเทียนชัย   สังขพันธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2542 154405110011-9 นางสาวสุพัตตรา   ยอสมเพ็ชร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2543 154405110013-5 นางสาวเนตรนภา   เกตุงาม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2544 154405110026-7 นางสาวขวัญชนก   นิลสุพรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2545 154405110027-5 นายคณิน   แจ๊ะแต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2546 154405110028-3 นางสาวจริยา   นันทศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2547 154405110033-3 นายจีระพัฒน์   เล่ียมคํา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2548 154405110038-2 นายชยพร   บุษบงค์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2549 154405110044-0 นายทักษิณ   สุบรรพวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2550 154405110047-3 นายธนพล   เหมพันธุ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2551 154405110055-6 นายนัฐวัช   ทองสุข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2552 154405110056-4 นายนัฐวุฒิ   เช่ียวน้อย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2553 154405110060-6 นางสาวผกาทิพย์   พักประเสริฐ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2554 154405110079-6 นางสาวสายฝน   อนันตพันธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2555 154405110080-4 นางสาวสุนภา   ล้ิมสิริสกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2556 154405110081-2 นางสาวสุนิษา   บุปผา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2557 154405110091-1 นางสาวเจนวิกานต์   แก้วรัตนะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2558 154405110096-0 นางสาวเมวิณี   อุไรรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2559 154405110112-5 นายภูริทัต   เพชรานนท์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2560 154405110114-1 นางสาวสาลินี   ดําจันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2561 154405110130-7 นางสาวภิราภรณ์   กรดเต็ม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2562 154405110135-6 นางสาวซาฟีนะห์   โต๊ะหมัด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2563 155205110001-3 นางสาวกาญจนา   เพชรชนะเลิศ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2564 155205110003-9 นางสาวเกษศิรินทร์   บุญส่ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2565 155205110004-7 นางสาวขวัญพร   ทะระเกิด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2566 155205110005-4 นางสาวจินตนา   พุทธพงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2567 155205110006-2 นางสาวจิภาดา   ทักสิน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2568 155205110007-0 นางสาวจิรารัตน์   อินทระนก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2569 155205110008-8 นางสาวชฎาพร   เพชรสลับแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2570 155205110009-6 นางสาวชลธิชา   ขาวเต็มดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2571 155205110011-2 นางสาวชุติมา   มะโร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2572 155205110012-0 นางสาวไซนะ   มะซารี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2573 155205110013-8 นางสาวณัฐณิชา   ม่วงแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2574 155205110014-6 นายดลร่อหมาน   มูเก็ม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2575 155205110015-3 นางสาวทรายสุดา   พัฒนคุณางกูร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2576 155205110016-1 นายทศพร   มงคลรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2577 155205110017-9 นายธนวัฒน์   แซ่พัว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2578 155205110018-7 นางสาวธิติญา   หลงแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2579 155205110020-3 นายนพรัตน์   ทองบัวแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2580 155205110021-1 นางสาวนฤมล   แทนบุญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2581 155205110023-7 นางสาวนาตาลี   สะแลแม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2582 155205110025-2 นางสาวนิกแนม   เบ็ญหยา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2583 155205110026-0 นางสาวนิภาพร   ไชยทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2584 155205110027-8 นางสาวนุชนาจ   อ่ิมสบาย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2585 155205110028-6 นางสาวเบญจวรรณ   สุวรรณวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2586 155205110029-4 นางสาวปลิตา   นุ่นสังข์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2587 155205110030-2 นางสาวปูเราะ   โอะหมาน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2588 155205110031-0 นางสาวพรรัตน์   จํานง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2589 155205110032-8 นางสาวพัชราภรณ์   นุ่นเกิด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2590 155205110033-6 นางสาวพิจิตรา   พาหุรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2591 155205110034-4 นางสาวพิมพ์ชนก   พนังแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2592 155205110035-1 นายภาณุวัตน์   สุวรรณชาตรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2593 155205110037-7 นางสาวรุสนาเดีย   บากา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2594 155205110038-5 นางสาววนิดา   แก้วรอด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2595 155205110040-1 นายวันอุสมาน   อาแย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2596 155205110042-7 นางสาววิไลวรรณ   บุญจันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2597 155205110043-5 นางสาวแวมารียัม   มะรอแม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2598 155205110044-3 นางสาวแวมารียา   เจะการ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2599 155205110046-8 นางสาวศิริพร   เกกินะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2600 155205110047-6 นางสาวศิริลักษณ์   รักกมล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2601 155205110048-4 นางสาวศุภรัตน์   ดํากําเหนิด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2602 155205110050-0 นางสาวสุปรีดา   ยกรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2603 155205110051-8 นางสาวสุภาวดี   เลขจิตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2604 155205110052-6 นางสาวโสภิตา   คุสิตา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2605 155205110053-4 นายหร่อเอน   ดําหล๊ะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2606 155205110054-2 นางสาวอคิราภ์   ชีวพิสุทธิ์สกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2607 155205110055-9 นางสาวอรอุมา   เดชอรัญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2608 155205110056-7 นางสาวอัญชณา   ชูแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2609 155205110057-5 นางสาวอัญชนา   สุวรรณรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2610 155205110058-3 นางสาวอารีต้า   สาหมัด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2611 155205110060-9 นางสาวอุไรวรรณ   วุฒิมานพ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2612 155205110061-7 นางสาววนิดา   ผ่องใส ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2613 155205110062-5 นางสาวจารุวรรณ   เหล่ียมเพ็ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2614 155205110063-3 นางสาวสุพรรณี   ทัตตะรุจิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2615 155205110065-8 นางสาวปรียดา   หะระติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2616 155205110066-6 นายธีรพงศ์   ดวงสุวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2617 155205110067-4 นายเวยูสฟ   สุหลง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2618 155205110068-2 นางสาวกุสุมา  ทิพย์จันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2619 155205110069-0 นางสาวกฤศรดา   เช้ือเนตร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2620 155205110070-8 นางสาวกาญจนา   ชูปราการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2621 155205110071-6 นายกิตติธัช   แซ่ติง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2622 155205110072-4 นางสาวจิตราวรรณ   ม่ังสูงเนิน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2623 155205110073-2 นางสาวจิราพร   มรรคคงคา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2624 155205110074-0 นางสาวจีรนาฏ   จงเป็นธรรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2625 155205110075-7 นายชูศักด์ิ   นวลรักษ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2626 155205110076-5 นางสาวธนัชญา   เก็มเบ็ญหมุด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2627 155205110077-3 นางสาวธมลวรรณ   แก้วคงบุญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2628 155205110078-1 นายธีรยุทธ   หลังการณ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2629 155205110080-7 นางสาวนธิญา   มณีศิริ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2630 155205110084-9 นายนิรีดูวัน   หะมะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2631 155205110085-6 นางสาวนูรริฟฟา   เจ๊ะแว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2632 155205110086-4 นายพงษ์ศักด์ิ   รักษสุธากาญจน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2633 155205110087-2 นายพสิษฐ์   บุญชูมณี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2634 155205110088-0 นายพิสิฎฐ์   พิทักษ์สืบผล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2635 155205110089-8 นายพิเชฐศักด์ิ   เจียวิเศษกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2636 155205110090-6 นายมนัส   เพชรพรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2637 155205110091-4 นางสาวมิลันดา   ชุมพร้อม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2638 155205110093-0 นางสาวลลิตา   แก้วมณีโชติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2639 155205110094-8 นายวัชระ   ธัญญกรรม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2640 155205110095-5 นายวินัย   นิลพัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2641 155205110097-1 นางสาวสุจิตรา   กาญจนวณโณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2642 155205110098-9 นายสุดชาย   สอนใจ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2643 155205110099-7 นายสุพจน์   สิริพันธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2644 155205110100-3 นางสาวอทิตา   สุขเกษม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2645 155205110101-1 นางสาวอนัญญา   ปุ๋ยสําลี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2646 155205110102-9 นางสาวอลิสา   คํากล่ัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2647 155205110103-7 นางสาวอาทิตยา   มณีภาค ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2648 155205110104-5 นายอินทวัชร   ฤทธิ์เนียม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2649 155205110105-2 นางสาวเกมวดี   เทพแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2650 155205110106-0 นางสาวเพ็ญนภา   สุขโน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2651 155205110107-8 นางสาวเสาวภา   พันธ์มุสิก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2652 155205110108-6 นางสาวโสรยา   ไชยศุภกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2653 155205110109-4 นายวรเชษฐ์   สังมัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2654 155205110110-2 นางสาวรีฮาม   อับดุลวาฮับ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2655 155205110111-0 นายธนาลักษณ์   ฉิมทองเมือง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2656 155205110112-8 นายประสิทธิ์   สารณะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2657 155205110113-6 นางสาวเพ็ญนิภา   ไชยจิตต์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2658 155205110114-4 นายธีรศักด์ิ   ทองพูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2659 155205110115-1 นางสาวฐิตาพร   ทองงธรรมชาติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2660 155205110116-9 นางสาวเบญจวรรณ   หาญเข่ือน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2661 155205110117-7 นางสาวนงนภัส   สว่างรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2662 155205110118-5 นายรณชัย   มะแซ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2663 155205110119-3 นายศราวุฒิ   หนูทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2664 155205110120-1 นางสาวสุกัญญา   แซ่หลี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2665 155205110122-7 นางสาวอริสรา   นาคเทวัญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2666 155205110123-5 นายเมธาสิทธิ์   พุทธชาติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2667 155205110124-3 นายเอนก   แซ่เจี้ยง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2668 155205112002-9 นางสาวจัตตุภรณ์   ต้ังแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2669 155205112003-7 นางสาวจันทิชา   กล่ินเกษร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2670 155205112004-5 นางสาวจินตนา   นวลละออง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2671 155205112005-2 นางสาวจิวารีย์   หวันชิตนาย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2672 155205112006-0 นางสาวจีรนันท์   สว่างวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2673 155205112007-8 นางสาวจุฑารัตน์   ปัญจะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2674 155205112008-6 นายชยพล   พูลจันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2675 155205112009-4 นางสาวซารีหนา   อูดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2676 155205112011-0 นายนพดล   จันแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2677 155205112012-8 นางสาวนฤมล   พรหมศักด์ิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2678 155205112013-6 นางสาวนิตยา   เพียรสุวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2679 155205112015-1 นางสาวนุจรี   ยาดํา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2680 155205112016-9 นายปฐมนิเวศณ์   ปลอดปล่อง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2681 155205112017-7 นางสาวปทิตตา   ศรีสุข ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2682 155205112018-5 นางสาวปริฉัตร   ชูรักษ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2683 155205112020-1 นางสาวปรียาภา   จูห้อง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2684 155205112021-9 นางสาวปิยรัตน์   ทองรอด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2685 155205112022-7 นายพิชัย   ชะโณวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2686 155205112023-5 นายพิชัย   สมวงค์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2687 155205112025-0 นางสาวฤทัยรัตน์   มหาประทุม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2688 155205112026-8 นางสาววนากาญจน์   จิตศิริ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2689 155205112027-6 นางสาววรินยุพา   สินสมบูรณ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2690 155205112030-0 นางสาวศศิวิมล   รอดพูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2691 155205112032-6 นายสมเกียรติ   แก้วเกาะสะบ้า ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2692 155205112033-4 นายสรศักด์ิ   หวานเหลือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2693 155205112035-9 นางสาวสุพรรษา   นวลศรีชาติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2694 155205112036-7 นางสาวสุมาลี   วรรณละออง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2695 155205112037-5 นายสุริยา   ทรงพระ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2696 155205112038-3 นางสาวอทิตยา   หนูวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2697 155205112039-1 นายอนันต์   บือราเฮง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2698 155205112040-9 นายอนาวิล   สังข์สม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2699 155205112042-5 นางสาวอัจฉรา   ถิราวุฒิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2700 155205112043-3 นางสาวอาทิตยา   จันทรมณี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2701 155205112045-8 นายอิศรักษ์   สุขาวณิช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2702 155205112046-6 นางสาวเดือนเพ็ญ   สุขศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2703 155205112047-4 นายเนติชาติ   ไชยมณี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2704 155205112048-2 นางสาวโรมรุ่ง   วังนุราช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2705 155205112049-0 นายโสฐิภณ   ขาวสุริจันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2706 155205112050-8 นายไซฟุลอารีฟ   ซาแม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2707 155205112054-0 นางสาววิภารัตน์   พลับนิล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2708 155405110001-9 นางสาวกาญจนา   ภู่ประเสริฐ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2709 155405110002-7 นายกิตติวัฒน์   ศรีวิโรจน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2710 155405110003-5 นางสาวขวัญเนตร   ปุญญถาวร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2711 155405110004-3 นางสาวคณิตา   เนตรบุตร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2712 155405110005-0 นางสาวจริยา   ทองแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2713 155405110006-8 นางสาวจริยา   นุ้ยนุ่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2714 155405110007-6 นางสาวจันทร์จิรา   บิลละเต๊ะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2715 155405110008-4 นางสาวจินตนา   ไชยสวัสด์ิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2716 155405110009-2 นางสาวจุฑาพร   คงดํา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2717 155405110011-8 นางสาวณัฐฏณิชา   สมทรง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2718 155405110012-6 นางสาวเทพสุดา   วงค์ศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2719 155405110013-4 นายธนกฤต   หลิพันธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2720 155405110014-2 นายธนัท   รอดศรีแป้น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2721 155405110015-9 นางสาวนรีภัทร   เอียดมุสิก ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2722 155405110016-7 นางสาวนิตยา   เจะแหละหมัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2723 155405110017-5 นางสาวนิตยา   อนุสาร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2724 155405110018-3 นางสาวนิรมล   เรืองไชยศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2725 155405110019-1 นางสาวใบหยก   หนูราม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2726 155405110021-7 นางสาวปรารถนา   สมไทย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2727 155405110023-3 นางสาวปัทมา   ชุมทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2728 155405110024-1 นางสาวปิยนันท์   สร้อยสน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2729 155405110025-8 นางสาวพรทิภา   ขันเพ็ชร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2730 155405110027-4 นายภานุกร   อ่อนประสงค์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2731 155405110028-2 นายรณพร   สุวรรณชาตรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2732 155405110029-0 นางสาวรสนันท์   โอคง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2733 155405110030-8 นางสาวรุ่งนภา   พรหมภักตร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2734 155405110031-6 นางสาววรรณวิสาข์   สุขสวัสด์ิ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2735 155405110037-3 นางสาวศิริพร   สุวรรณรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2736 155405110038-1 นายศุภวิชญ์   เจริญลิขิตกวิน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2737 155405110039-9 นางสาวสโรชา   ประทุมวัลย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2738 155405110041-5 นางสาวสุนิษา   พุ่มพวง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2739 155405110042-3 นางสาวสุนิสา   รังศิลป์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2740 155405110043-1 นางสาวสุไรญา   เข่ือนสุวรรณ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2741 155405110044-9 นางสาวโสริยา   เพ็ชรสิทธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2742 155405110045-6 นางสาวหน่ึงฤดี   พรหมทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2743 155405110046-4 นางสาวอภิญญา   จิตราวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2744 155405110047-2 นางสาวอัจราพร   คนขยัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2745 155405110048-0 นางสาวอัญชลี   รักโอ่ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2746 155405110049-8 นายอานันท์   รุ่งเรืองชนบท ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2747 155405110050-6 นางสาวอุทุมพร   ขวัญทอง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2748 155405110051-4 นายณัฐวุฒิ   ป่ินมี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2749 155405110052-2 นางสาวปัณฑารีย์   ก้ิมบัว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2750 155405110054-8 นางสาวกรรภิรมย์   มณีโชติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2751 155405110055-5 นางสาววาสนา   สุกใส ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2752 155405110056-3 นางสาวจุฬาวรรณ   บันดิต ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2753 155405110057-1 นางสาวจริยา   สังวาลย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2754 155405110058-9 นายธวัชชัย   แก้วละเอียด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2755 155405110059-7 นางสาวจุไรวรรณ   ไชยพูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2756 155405110060-5 นายโกเมธ   กสิกรรมไพบูลย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2757 155405110062-1 นางสาวกชมน   ชนะถาวร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2758 155405110063-9 นายกรวิทย์   ปานนุกูล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2759 155405110065-4 นายจตุรพิธ   ศรีรักษ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2760 155405110067-0 นายฐิติเชษฐ์   วังช่วย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2761 155405110068-8 นางสาวทิพธัญญา   ลัภกิตโร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2762 155405110069-6 นายธนากร   พูลประกอบ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2763 155405110070-4 นายธนาคาร   แก้วประไพ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2764 155405110071-2 นายนฤชา   ประาสพ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2765 155405110072-0 นางสาวนิตยา   รอบการ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2766 155405110073-8 นางสาวนุชรี   พลนุ้ย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2767 155405110074-6 นางสาวปรีดากูล   มีชัยชนะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2768 155405110075-3 นางสาวปิยะรัตน์   แก่นแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2769 155405110076-1 นางสาวผดุงขวัญ   เฉลิมธํารงเวช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2770 155405110078-7 นางสาวพุทธิกานต์   ไชยเสนะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2771 155405110079-5 นางสาวภาวิตา   ขวัญเก้ือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2772 155405110080-3 นางสาวรสริน   คงหน่อ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2773 155405110081-1 นายศรายุธ   ไลยะพานิชย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2774 155405110083-7 นางสาวสร้อยฟ้า   ชุมคง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2775 155405110084-5 นายสันติ   ศรีศักดา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2776 155405110085-2 นางสาวสุธิดา   ชุมพร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2777 155405110086-0 นายสุปรีย์   สมประเสริฐ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2778 155405110087-8 นางสาวส่งศรี   ขุนเพชร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2779 155405110088-6 นายอรรถกร   ทองมีขวัญ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2780 155405110089-4 นายอิทธิกร   เจนกิจธัญไพบูลย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2781 155405110090-2 นายเกริกเกียรติ   ภัทรอนุวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2782 155405110091-0 นางสาวเป่ียมพร   คงแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2783 155405110092-8 นางสาวเสาวลักษณ์   จันสําเร็จ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2784 155405110093-6 นางสาวศิริวรรณ   ดะชง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2785 155405110094-4 นายอภินันท์   สุวรรณมณี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2786 155405110095-1 นางสาวณัฐวดี   หิรัญคช ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2787 155405110096-9 นางสาวอุไรพร   ดาวัลย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2788 155405110097-7 นายบพิตร   สืบสม ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2789 155405110098-5 นายวัชรินทร์   สถิตย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2790 155405110101-7 นายธนาธิป   ทวีทรัพย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2791 155405110102-5 นายชานนท์   สายวารี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2792 155405110104-1 นางสาวนภัสวรรณ   บุญรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2793 155405110105-8 นางสาวพิจตรา   ห้องเล่ียง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2794 155405110106-6 นางสาวรัสรินทร์   เมธวัฒน์โยธิน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2795 155405110108-2 นางสาวศศินิภา   ศรีสัยยาสน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2796 155405110109-0 นางสาวศิริมา   ลิมานุวัฒน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2797 155405110111-6 นางสาวเกษราภรณ์   หม่ันดี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2798 155405110112-4 นายโจนาธาน   กรอบเพ็ชร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2799 155405110114-0 นางสาวปัณฑิตา   มณีอ่อน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2800 155405110115-7 นางสาวรุจิรา   สุขนุ้ย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2801 155405110116-5 นางสาววีรยา   ปาลิโภชน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2802 155405110117-3 นางสาวมุกดารัตน์   วงษ์แก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2803 155405110118-1 นางสาววราพรรณ   พงษ์พานิชย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2804 155405110119-9 นางสาวอารียา   สุขสมบูรณ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2805 155405110120-7 นางสาวพิจิตร   พ่วงสุด ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2806 155405110121-5 นางสาวดารารัตน์   สาสนัย ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2807 155405110123-1 นางสาวอัญชลี   กันธิยะ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2808 155405110124-9 นางสาวแวซูฟียา   แมะอุมา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2809 155405110126-4 นางสาวธนภรณ์   เพชรรัตน์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2810 155405110129-8 นางสาวสุชาดา   บวรสุวรรณ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2811 435355050038-2 นางสาววัลยา   ไชยม่ัน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2812 435355050066-3 นางสาวอรยา   ธีระประภาวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2813 435355050076-2 นางสาวสุดา   แซ่ล่ี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2814 435355050079-6 นางสาววันวิสาร์   นวลประจักร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2815 435355050080-4 นางสาววิภาณี   ครองไตรเวทย์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.



2816 435355050082-0 นายณัฐพล   ปริญญา ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2817 435355050084-6 นางสาววราภรณ์   ภู่เพชร ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2818 435355050085-3 นางสาวปัญญาพร   บุญส่ง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2819 435355050090-3 นางสาวปลิตา   รักษ์วงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2820 435355050091-1 นางสาวกัญภาภัค   จูงวงศ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2821 435355050093-7 นางสาวชไมพร   หนูเหมือน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2822 435355050094-5 นางสาวอริษา   นวลศรี ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2823 435355050095-2 นางสาวปาจรีย์   สวนแสดง ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2824 435355050097-8 นายสาธร   สุทธิปัญญาปกรณ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2825 435355050100-0 นางสาวประภัสญา   สิทธิแก้ว ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2826 435355050102-6 นางสาวสุพรรษา   คงกุล ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2827 435355050103-4 นางสาวธันยา   พูลชาติ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2828 435355050105-9 นางสาวพรทิพย์   แซ่เข่า ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2829 435355050108-3 นางสาวขนิษฐา   อินจันทร์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2830 435355050110-9 นางสาวรัมภ์รดา   คงสําเร็จ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2831 435355050111-7 นางสาวปิยะเกศ   มุสิกพันธ์ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2832 435355050112-5 นางสาวปิยนุช   วรพิน ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2833 435355051026-6 นางสาวพัชรภรณ์   รักนุ่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ: สส.

2834 154204142007-6 นายสยามชัย   เล้ียงหทัยธรรม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2835 154204142026-6 นายวัชระ   ดวงสุริยา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2836 154404140007-4 นายดลภาค   ช่วยเล่ือม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2837 154404140008-2 นายธรรมฤทธิ์   ศรีโมกขธรรม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2838 154404140014-0 นางสาวพิชยา   กาโร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2839 154404140018-1 นายวนสิทธ์   บุศราพันธ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2840 154404140028-0 นางสาวสุวรญา   บานเย็น วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2841 154404140031-4 นายอเนธา   ณรงค์รัตน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2842 154404140050-4 นายณัฐสิทธิ์   กิตติสุภานนท์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2843 154404140058-7 นายนัทธพงศ์   ณ สุวรรณ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2844 154404140059-5 นายนิธิพงศ์   สวัสดิรักษา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2845 154404140060-3 นายปณิธาน   ธัมมิกะกุล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.



2846 154404140067-8 นายวีสิงหา   เต็มรัตน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2847 154404140085-0 นายเอกพล   ทองแจ้ง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2848 154404140086-8 นายเอกพันธ์   ชัยเมธนรากูล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2849 154404140090-0 นายธนวรพล   เอกสัจจา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2850 155204142001-8 นายกันตภณ   วิทยาพันธ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2851 155204142002-6 นายคมสัน   รักษ์กําเนิด วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2852 155204142003-4 นายชัยวัฒน์   สอนคง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2853 155204142004-2 นางสาวซีตีฟาตีฮะห์   อามะ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2854 155204142005-9 นายฐปนนท์   ลอยทอง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2855 155204142006-7 นายณัฐวุฒิ   ดอนแก้ว วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2856 155204142007-5 นายธีระ   พรหมช่วย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2857 155204142008-3 นายธีระพงศ์   คงโต วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2858 155204142009-1 นายนที   เรืองมา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2859 155204142010-9 นางสาวนริสา   จิตนุกูล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2860 155204142011-7 นายบุญยืน   อักษรเงิน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2861 155204142012-5 นางสาวรัตนาภรณ์   ดีทองอ่อน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2862 155204142013-3 นายวรวุฒิ   ศรีหนูสุด วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2863 155204142014-1 นายวิทวัส   อรุณสุวรรณกร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2864 155204142015-8 นายวุฒิชัย   ณ นคร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2865 155204142016-6 นายศตวรรษ   รองเล่ือน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2866 155204142017-4 นายสัญชัย   ชัยชํานาญ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2867 155204142018-2 นายสุรเดช   บันลือพงศ์เจริญ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2868 155204142019-0 นายหัฐพงศ์   ศรีวิจิตร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2869 155204142020-8 นายอดิศักด์ิ   ไชยรัตน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2870 155204142021-6 นายอนุสรณ์   ชีวะวงศธร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2871 155204142022-4 นางสาวอมรศิริ   เบิกบาน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2872 155204142023-2 นายอริชัย   คงสว่าง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2873 155204142024-0 นายอาสือมิง   หะยียามา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2874 155204142025-7 นายธนากร  ทะเดช วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2875 155204142026-5 นายชินดนัย   ธรรมรักษ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.



2876 155204142027-3 นายณัฐพล   กิจบําเพ็ญ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2877 155204142028-1 นางสาวธณัฐฌา   พรมสมสู วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2878 155204142029-9 นางสาวนุสรา   รัตนเหม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2879 155204142030-7 นายพนม   จันทร์แดง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2880 155204142031-5 นายรัฐพงค์   ศิริศักด์ิ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2881 155204142032-3 นายวิวัฒน์   ชัยชุติมา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2882 155204142033-1 นายสราวุฒิ   รัตนประทีป วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2883 155204142034-9 นายสืบสกุล   เชียรศิลา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2884 155204142035-6 นายอานนท์   กองสวัสด์ิ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2885 155204142036-4 นายพรเทพ   แกล้วทนงค์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2886 155204142037-2 นายรณฤทธิ์   ศรีบุญยืน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2887 155204142038-0 นายวนัส   ผลห้า วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2888 155204142039-8 นายอรรถพงษ์   มณี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2889 155404140001-6 นายกณวัฒน์   โสรัสสะ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2890 155404140002-4 นางสาวกนกวรรณ   ยอดหวิด วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2891 155404140003-2 นางสาวกมลทิพย์   ขวัญอ่อน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2892 155404140004-0 นายกิตติพงศ์   วุ่นบัว วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2893 155404140005-7 นางสาวจันจิรา   ชูใหม่ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2894 155404140006-5 นายจาฎพัจน์   แก้วช่วย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2895 155404140007-3 นายจิรวัฒน์   ศรีใหม่ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2896 155404140008-1 นายจิราวรรณ   จันทร์สุวรรณ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2897 155404140010-7 นายชนิตพนธ์   แซ่คู วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2898 155404140011-5 นางสาวชลธิดา   ฤทธิเรือง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2899 155404140012-3 นายชวิศ   สูยะนันทน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2900 155404140013-1 นายณฐพร   เลิศวิทยาวิวัฒน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2901 155404140014-9 นางสาวณัฐนิชา   โภชนกิจ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2902 155404140015-6 นายณัฐิวุฒิ   ตะนุสะ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2903 155404140016-4 นางสาวณิชกานต์   อินทชาติ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2904 155404140017-2 นางสาวดลนภา   เสมอวงศ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2905 155404140018-0 นางสาวตวงทิพย์   อักษรชู วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.



2906 155404140019-8 นายทักษิณา   ธนูศิลป์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2907 155404140020-6 นายธิติ   ขันตยาคโฆ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2908 155404140023-0 นางสาวนัจติดา   พลนุ้ย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2909 155404140024-8 นายบรรจบ   พูนเทพ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2910 155404140025-5 นายบูร์ฮาน   บือราเฮง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2911 155404140026-3 นายปัตติมา   สําสู วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2912 155404140027-1 นางสาวเป่ียมศิริ   เทพสุรินทร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2913 155404140028-9 นางสาวพิมพ์ชนก   ธรรมนุรักษ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2914 155404140029-7 นายไพชิต   ไพจิตจินดา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2915 155404140030-5 นายเมธิชัย   ไชยศิริ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2916 155404140032-1 นายรุจินพ   รัตน์สุวรรณ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2917 155404140033-9 นายวชิรพงษ์   นพกุล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2918 155404140034-7 นายวรยศ   วิลาศไพสิฐ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2919 155404140035-4 นายวรากร   ศรีจันทร์เจริญ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2920 155404140037-0 นางสาววิชุฑา   แก้วบุญ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2921 155404140038-8 นางสาวศศิชา   ทิพย์มณี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2922 155404140039-6 นางสาวศิริขวัญ   จันทรโชติ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2923 155404140041-2 นายษมาณัฏฐ์   ทรายแก้ว วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2924 155404140042-0 นายสิทธิศักด์ิ   สังขชาติ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2925 155404140043-8 นางสาวสิริรัตน์   แก้วนุ้ย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2926 155404140044-6 นายสุรศักด์ิ   เสนอใจ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2927 155404140045-3 นายสุรศักด์ิ   มานะ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2928 155404140046-1 นายเสฎฐวุฒิ   ปินไชยพัฒน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2929 155404140047-9 นายอรรถพล   ชูช่ืน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2930 155404140048-7 นางสาวอรวรีย์   หุ่นยนต์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2931 155404140050-3 นายเอกราช   แช่มช้อย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2932 155404140051-1 นายโอมาร์   ชุมพิบูลย์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2933 155404140052-9 นายธนกฤต   เยี่ยมสิริวุฒิ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2934 155404140053-7 นางสาวเจนจิรา   ขวัญอ่อน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2935 155404140055-2 นางสาวรุ่งผกา   ไชยมิตร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.



2936 155404140056-0 นายอิควาน   มะยูนุ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2937 155404140059-4 นางสาวพนิตพิชา  อินทร์จันทร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2938 155404140060-2 นายคฑายุทธ   แถมนรา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2939 155404140061-0 นายจิรัฎฐ์   เรืองทองเมือง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2940 155404140062-8 นายชิษณุ   วิเชียรกันทา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2941 155404140063-6 นายธิติวุฒิ   ธรรมปาโล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2942 155404140064-4 นายธีระพงศ์   เพ็ชรคม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2943 155404140065-1 นายนันทวุฒิ   สังขชาติ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2944 155404140066-9 นางสาวปิยะนุช   เลิศจันทร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2945 155404140067-7 นายพรพจน์   คุ้มสม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2946 155404140068-5 นายภัทร   อนุสาย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2947 155404140069-3 นายวทัญญู   ยะลา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2948 155404140070-1 นายวัชระ   ใหม่คามิ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2949 155404140071-9 นายวัชเรนทร์   ชาตโร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2950 155404140074-3 นายสิงหนาท   สุภณชัย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2951 155404140075-0 นางสาวอารีนา   ลาเด็ง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2952 155404140076-8 นายณัฐวุธ   สงเอียด วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2953 155404140077-6 นายธนพล   ศุภสาร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2954 155404140078-4 นายอาทิตย์   อักษรนิตย์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2955 155404140079-2 นายสันติศักด์ิ   ศรีหนู วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2956 155404140080-0 นายจิรายุ   สร้อยสะกลาง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2957 155404140081-8 นายสถาปัตย์   แจมิตร วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2958 155404140082-6 นายคมพล   บรรณราช วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2959 155404140083-4 นายฉกาจ   พรหมรัตน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2960 155404140084-2 นายชยากร   ผลกล้า วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2961 155404140085-9 นายชาญ วัชระ   มากสังข์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2962 155404140086-7 นายนิจกร   บุญญราศรี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2963 155404140087-5 นางสาวปุณิกา   จันทร์สว่าง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2964 155404140088-3 นายพศิน   ตระกูลเมฆี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2965 155404140089-1 นายสุรศักด์ิ   กุศลชู วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.



2966 155404140090-9 นายอดิเทพ   แซ่อ้ึง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2967 155404140091-7 นายอาภากร   พัดแดง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2968 155404140092-5 นายเกษมรัตน์   ชูระหมาน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2969 435154140005-0 นางสาวชุติมา   เดชะมาก วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2970 435154140013-4 นายอนาวิน   ผลแรก วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2971 435154140024-1 นายทศพร   หนูเช้ือ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2972 435154140026-6 นายพิพัฒน์   เพ็ชรสกุล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2973 435154140042-3 นายยฤทธิ์   สาสนัย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2974 435154140044-9 นายอรรถกร   ทวีรัตน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2975 435254140001-7 นายกฤดิกร   แก้ววงศ์ศรี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2976 435254140003-3 นายณัฐปกร   ชัยรักษ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2977 435254140004-1 นายณัฐภัทร   ตันติวัฒน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2978 435254140005-8 นายทัศนพล   โปร่งจิต วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2979 435254140008-2 นายพีรวัตร   ทองแดง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2980 435254140009-0 นางสาวภาวดี   ฮิ่นเซ่ง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2981 435254140012-4 นางสาววิภารัตน์   สุวรรณนพรัตน์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2982 435254140014-0 นายวีรศักด์ิ   พันธุ์สะและหมัน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2983 435254140015-7 นายศราวุฒิ   ดวงรอดเรือง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2984 435254140016-5 นายสิทธิชัย   หนูยัง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2985 435254140019-9 นายณัฐพงษ์   หมาดเส็น วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2986 435254140020-7 นายทินกร   จันทร์งาม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2987 435254140021-5 นางสาววิภาวี   สุวรรณดีมาก วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2988 435254140022-3 นายกฤษฎา   คงฉ้ง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2989 435254140023-1 นายธรณ์เทพ   สมบุญ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2990 435254140024-9 นายนราวิชญ์   อาพันธ์พฤกษ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2991 435254140025-6 นายนันธวุฒิ   สุวรรณมณี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2992 435254140026-4 นายพงศกร   เจริญเนตรกุล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2993 435254140027-2 นายพงศธร   ศรีศศินานนท์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2994 435254140028-0 นายพงษ์ศักด์ิ   รัตนพงศ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2995 435254140029-8 นายพิธาน   สมนึก วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.



2996 435254140030-6 นายพีระพัฒน์   รัตนบุรี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2997 435254140031-4 นายมนตรี   บุญช่วยแทน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2998 435254140032-2 นายยุทธพงศ์   คงรักษา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

2999 435254140034-8 นางสาวละอองทิพย์   ช่วยบุญ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3000 435254140035-5 นางสาววนิษา   ฆังคะมโณ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3001 435254140036-3 นายสหภูมิ   สุจิโต วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3002 435254140037-1 นายสัพพัญญู   ชูแก้ว วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3003 435254140039-7 นายอาทิตย์   โอฬารวิจิตรวงศ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3004 435254140040-5 นายฮาสัน   แดสา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3005 435254140043-9 นายอัษฎาวุธ   วิจิตรโสภา วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3006 435254140044-7 นายอรรถนันท์   บัวจีน วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3007 435254140045-4 นายอับดุลมาลิก   ตาเฮร์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3008 435254140047-0 นางสาวพจนา   เทพพรหม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3009 435254140048-8 นายชานนท์   นวลศรี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3010 435254140049-6 นางสาวรวิปรียา   มุณีศรี วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3011 435254140053-8 นายสุมงคล   ชัยฤกษ์ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3012 435254140054-6 นางสาวนิศาชล   ตันจะโข วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3013 435254140055-3 นางสาวรุ่งนภา   แสงแก้ว วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3014 435254140057-9 นายศราวุธ   มณีแจ่มใส วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3015 435254140058-7 นายอลงกต   ทวีผ่อง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3016 435254140063-7 นายจิติวัต   ทองช่วย วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3017 435254140064-5 นายทิชากร   ก้ิมเส็ม วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3018 435254140066-0 นายสัญชัย   ปิยวรรณสกุล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3019 435254140067-8 นายสรศักด์ิ   พริกเบ็ญจะ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3020 435254140069-4 นางสาววราภรณ์   เชาว์ทอง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3021 435254140072-8 นายวุฒิพงศ์   จักราศรีสกุล วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3022 435354140042-9 นายเจตนิพัทธ์   บัวทอง วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3023 435354140065-0 นายซอฟวาน   มามะ วิศกรรมคอมพิวเตอร์: วต.

3024 154204172008-7 นายพนมศักด์ิ   แก้วประกอบ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3025 154204172009-5 นายมุสลิม   อะปิเส็ง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.



3026 154204172019-4 นายอับดุลเลาะ   อาห์เม็ดบามาซโร วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3027 154404170041-6 นายกมลภพ   คชนนท์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3028 154404170044-0 นายกษมา   คชฤทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3029 154404170062-2 นายวชิรวิทย์   รวยเลิศ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3030 154404170065-5 นายวรวิทย์   ซุ้ยขาว วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3031 155204172001-1 นายคงลิต   หลําโส๊ะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3032 155204172002-9 นายคฤหัตถ์   แซ่แต้ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3033 155204172003-7 นายเจตจํานง   คชคีรี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3034 155204172004-5 นายณัฐพล   คงดี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3035 155204172005-2 นายธีระพงษ์   แก้วสว่าง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3036 155204172006-0 นายธีระพล   นารีหวานดี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3037 155204172007-8 นายนพณัฐ   เรืองศิลป์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3038 155204172008-6 นายภาณุพงศ์   ลักษณะปิยะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3039 155204172009-4 นายมงคล   คังฆะมณี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3040 155204172010-2 นายมูฮัมหมัดไพโรจน์   หมะโสะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3041 155204172011-0 นายเมทวี   กําเนิดมณี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3042 155204172012-8 นายยงยุทธ   สุนทรเจริญนนท์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3043 155204172013-6 นายวรวิช   จรูญสวัสด์ิชัย วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3044 155204172014-4 นายวัชระ   ชูชนะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3045 155204172015-1 นายวิลาส   หมันเล๊ะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3046 155204172016-9 นายวีระพล   ว่องไว วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3047 155204172017-7 นายศราวุธ   งามเรียบ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3048 155204172018-5 นายศุภชัย   อ่อนแก้ว วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3049 155204172019-3 นายสันติภาพ   นาบิน วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3050 155204172020-1 นายสิปปนนท์   อินคาคร วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3051 155204172021-9 นายสุธาวุฒิ   หนูมา วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3052 155204172022-7 นายเสถียรพงษ์   คงทอง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3053 155204172024-3 นายอัมรินทร์   คําแพงหิน วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3054 155204172025-0 นายอาหะหมัด   เจ๊ะสมอเจ๊ะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3055 155204172026-8 นายฮาวารี   กะจิ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.



3056 155204172027-6 นายจตุรงค์   นะวาโย วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3057 155204172028-4 นายทินกร   หลีสหัด วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3058 155204172029-2 นายธีรวัฒน์   สุวรรณโณ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3059 155204172030-0 นายธีระ   แก้วปฐม วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3060 155204172031-8 นายพิสิฏฐ์   ชูมณี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3061 155204172032-6 นายภูมิฐาน   จันทรภูติผลากร วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3062 155204172033-4 นายวุฒิชัย   สุขสวัสด์ิ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3063 155204172034-2 นายสุนทร   พฤกษะศรี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3064 155204172035-9 นายสุรัตน์   จุลนวล วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3065 155204172036-7 นายอดิรุจ   บุญสุข วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3066 155404170001-9 นายกิตติศักด์ิ   ไหมสุข วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3067 155404170002-7 นายเจษฎา   ถวาย วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3068 155404170003-5 นายฐาปกร   ชูมนต์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3069 155404170005-0 นายณัฐพล   ทองรักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3070 155404170006-8 นายธนพัทธ์   ขุนพิทักษ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3071 155404170007-6 นายนวพล   ทองเรน วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3072 155404170008-4 นายเบญจรัตน์   ช่อลําเจียก วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3073 155404170009-2 นายพรสวัสด์ิ   สุคนธศีลกุล วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3074 155404170010-0 นายภาณุมาศ   ปานโบว์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3075 155404170011-8 นายภาณุวัฒน์   โอสถวิสุทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3076 155404170012-6 นายระพีพัฒน์   เส้งสุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3077 155404170013-4 นายรักใหม่   เพ็งมาก วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3078 155404170014-2 นายฤทธิ์ศักด์ิ   ชูลี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3079 155404170015-9 นายวงศพัทธ์   ผ่อนย่อง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3080 155404170016-7 นายวริทธิ์   ลัคนาโฆษิต วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3081 155404170017-5 นายวัชรพล   สง่าเอ่ียม วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3082 155404170018-3 นายศิรวิทย์   สงดวง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3083 155404170019-1 นายสหชาติ   พันธ์ช่วง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3084 155404170020-9 นายสุทธิรักษ์   วชิรบาล วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3085 155404170021-7 นายสุรชัย   ดีเบา วิศวกรรมเครื่องกล: วก.



3086 155404170024-1 นายอภิสิทธิ์   ศาสตร์สาระ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3087 155404170025-8 นายอรรถชัย   ช่างเรือ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3088 155404170026-6 นายอรรถชัย   นวลเต็ม วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3089 155404170027-4 นายอัซมิน   ลาเต๊ะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3090 155404170028-2 นายธฤต   นิชพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3091 155404170029-0 นายภาสกร  งามสมภาร วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3092 155404170030-8 นายถิรวัฒน์   อินทร์จงจิตร วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3093 155404170032-4 นายฟารีด   เกปัน วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3094 155404170034-0 นายศิวะพันธ์   ฉัตรมณี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3095 155404170035-7 นายสงกรานต์   ศรีประสม วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3096 155404170036-5 นายสมัชชา   ชีวะพันธ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3097 155404170037-3 นางสาวอารีรัตน์   นาคปาน วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3098 155404170038-1 นายโกมล   เพ็ชรมณี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3099 155404170039-9 นายโดม   ศรัยทอง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3100 155404170040-7 นายอาลวี   กอมะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3101 435164040003-5 นายเฉลิมเกียรติ   อิสสะโร วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3102 435254040001-8 นายจักกฤษณ์   บานเย็น วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3103 435254040002-6 นายจิตรกร   เอียดชะตา วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3104 435254040003-4 นายณภัทร   มุสิกะศิริ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3105 435254040004-2 นายทิตยะ   แก้วชูศรี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3106 435254040005-9 นายธนกฤต   จันทวาศ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3107 435254040007-5 นายบาฮารูดิง   นูดิน วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3108 435254040008-3 นายพลฤทธิ์   วังอนานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3109 435254040009-1 นายภูริเดช   เวชสิทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3110 435254040010-9 นายรมย์รวินท์   ศรีสุวรรณ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3111 435254040011-7 นายวัฒนะ   ศรีบุรุษ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3112 435254040012-5 นายสิทธิพงษ์   พิกุล วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3113 435254040013-3 นายอรรถพล   หยังหลัง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3114 435254040014-1 นางสาวอรอุมา   อุยยะพัฒน์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3115 435254040015-8 นายอานุภาพ   ถาวโรฤทธิ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.



3116 435254040016-6 นายอามีน   ยะโก๊ะ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3117 435254040017-4 นายไอศูรย์   เหล่าวิชาการ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3118 435254040019-0 นายสันติ   ยะผา วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3119 435254040022-4 นายกฤษดา   สิงหนงค์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3120 435254040023-2 นายจิรวุฒิ   ดิเรกวัฒนสาร วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3121 435254040025-7 นายดนัย   นิยม วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3122 435254040027-3 นายธีรวัฒน์   เพชรเกตุ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3123 435254040029-9 นายนฤชาติ   เส่งน่ิม วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3124 435254040030-7 นายบารมี   เปล่ียนจันทร์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3125 435254040031-5 นายพงษ์ดนัย   เศียรสุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3126 435254040032-3 นายภาคภูมิ   วุ่นซ้ิว วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3127 435254040033-1 นายวรพจน์   กุลยวน วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3128 435254040034-9 นายวีรยุทธ์   ยศนิยม วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3129 435254040035-6 นายศักด์ิมนู   หนูนัง วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3130 435254040038-0 นายอํานวยวิทย์   เสมอนุ่น วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3131 435254040043-0 นายสิทธิกร   มากนุ่น วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3132 435254040047-1 นายทนงศักด์ิ   บุญปลอด วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3133 435254040050-5 นายภัทรวิน   สุวรรณชาตรี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3134 435254040051-3 นายสรวิชญ์   บุญอยู่พงษ์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3135 435254040053-9 นายเฉลิมพร   นิลรัตน์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3136 435354040008-1 นายชาตรี   เรืองมณี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3137 435354040023-0 นายภูริวัฒน์   รัตนสุข วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3138 435354040024-8 นายระวีวัฒน์   เหลืองอ่อน วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3139 435354040040-4 นายธนรัตน์   ชาญณรงค์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3140 435354040042-0 นายเทวัฒน์   ธีรทรานนท์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3141 435354040052-9 นายธวัชชัย   พิศพักตร์ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3142 435354040056-0 นายสันติ   แก้วมณี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3143 435354040060-2 นายมรกต   จะยะสกุล วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3144 435354040063-6 นายสุริยงค์   พัดสี วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3145 435354040070-1 นายวุฒิชัย   แจ้งใจ วิศวกรรมเครื่องกล: วก.



3146 435354040071-9 นายพงษ์พันธ์   อินพรหม วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3147 435354040075-0 นายณรงค์ศักด์ิ   คงรักษา วิศวกรรมเครื่องกล: วก.

3148 154404190001-6 นางสาวกนกวรรณ์   พุ่มมณี วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3149 154404190007-3 นางสาวสุธัญญา   ชราลักษณ์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3150 154404190008-1 นางสาวสุพัตรา   พิมพ์เครือ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3151 154404190010-7 นางสาวอัญมณี   จุลพันธ์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3152 154404190019-8 นายเจษฎา   ส่งสิงห์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3153 154404190021-4 นางสาวกนกวรรณ   เพ็ชรรัตน์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3154 154404190028-9 นางสาวบูระณา   จันทสะโร วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3155 154404190031-3 นายภควัต   วาจาทะศิลป์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3156 154404190033-9 นางสาวรสณี   หลงกาสา วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3157 154404190037-0 นางสาวอรอนงค์   รัตนกูล วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3158 154404190042-0 นางสาวสุนิษา   หลําโต๊ะแหล๊ะ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3159 155404190002-3 นายณรงค์ฤทธิ์   สุระสังวาลย์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3160 155404190004-9 นายตรีวรรณ   บุญเรืองศรี วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3161 155404190008-0 นางสาวมนสิชา   พันสีนาม วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3162 155404190009-8 นางสาวฤทธิพร   นุ่นสุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3163 155404190010-6 นางสาววิชุกร   ช่วยชูชาติ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3164 155404190012-2 นางสาวศิรินันท์   คล้ิงปาน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3165 155404190013-0 นางสาวสุธิสา   มุสิกพงค์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3166 155404190015-5 นางสาวโสริตา   มีคลองแบ่ง วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3167 155404190017-1 นางสาวอักษรา   สาเหม๊ะ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3168 155404190018-9 นางสาวสุวิมล  หนุดหละ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3169 155404190020-5 นายธนายุทธ  การะวงศ์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3170 155404190023-9 นางสาวซอลีย๊ะ  สุวรรณ์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3171 155404190024-7 นางสาววรรณพร  ห้ินต้ัว วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3172 155404190025-4 นางสาวธิดารัตน์  ปานเกล้ียง วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3173 155404190026-2 นายปฏิภาณ   เก็มเบ็ญหมาด วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3174 155404190027-0 นางสาวลักขณา   ช่วยปู วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3175 155404190028-8 นางสาวสมฤทัย   ออยปก วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.



3176 155404190029-6 นายแสงสูรย์   เกิดทิพย์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3177 155404190030-4 นายอภิสิทธิ์   ไลสรัตน์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3178 155404190031-2 นายศิรินุช   มาลาเวจันทร์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3179 155404190032-0 นายจิรศักด์ิ   ศักพันธ์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3180 435154170003-8 นางสาววรรธิดา   เส้งนนท์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3181 435154170021-0 นางสาวนันทิยา   โส๊ะสมาน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3182 435154170022-8 นายอโนชา   สะหะกะโร วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3183 435154170027-7 นางสาววิริศา   คงเพ็ชร วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3184 435254170001-0 นางสาวจุฑามาศ   ทองคํา วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3185 435254170002-8 นางสาวฐิติพันธ์   ทองคํา วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3186 435254170005-1 นางสาวรณิดา   พรรณราย วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3187 435254170007-7 นางสาวอุทัยวรรณ   จิตราวงศ์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3188 435254170010-1 นางสาวกุลวดี   งามลํ้า วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3189 435254170011-9 นางสาวเกศรา   ทองคําแก้ว วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3190 435254170012-7 นางสาวชมัยพร   เกล้ียงทําหมอ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3191 435254170013-5 นางสาวดวงพร   กาญจนเพ็ญ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3192 435254170014-3 นางสาวทิตยานันท์   สุวรรณหมาด วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3193 435254170015-0 นางสาวธณาภรณ์   ทองจันทร์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3194 435254170016-8 นางสาวนารีวรรณ   สมทิพย์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3195 435254170017-6 นางสาวปิยะฉัตร   คงคล้าย วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3196 435254170018-4 นางสาวภัทรตรี   จิ้วถ้อง วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3197 435254170019-2 นางสาวยุรนันท์   กาลดิษฐ์ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3198 435254170020-0 นางสาวรัตน์ดาว   ล่ิมประเสริฐ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3199 435254170021-8 นางสาววรรณิสา   ฤทธิเล่ือน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3200 435254170022-6 นางสาววราภรณ์   แซ่ใหล้ วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3201 435254170023-4 นางสาวสุนิศา   ตรีแก้ว วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3202 435254170024-2 นายทนงศักด์ิ   ทองไชย วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3203 435254170025-9 นายนิรุติ   ทองศรี วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3204 435254170027-5 นายศิวิศว์   โพธิ์สระคู วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3205 435354170001-8 นางสาวกนกวรรณ   มะลิชู วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.



3206 435354170020-8 นางสาววิภาวรรณ   เส้งท่ัน วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3207 435354170034-9 นางสาวอังศุมาลิน   แก้วคง วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม: วน.

3208 155404710001-6 นางสาวกัตติยา   อาทะ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3209 155404710002-4 นายจตุรนต์   จิตต์เจตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3210 155404710003-2 นายจักรพันธ์   ไสรัตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3211 155404710004-0 นายเชาวน์สุทธิ์   รอดบํารุง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3212 155404710005-7 นายณัฐพล   ศรีชนะ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3213 155404710007-3 นายดุจเทพ   บุญแพทย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3214 155404710008-1 นางสาวธิดารัตน์   จดกลาง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3215 155404710010-7 นางสาวนิลาวัลย์   ทองราช วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3216 155404710011-5 นายปรียาณัฐ   สาแช วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3217 155404710013-1 นางสาวภารดี   ชูมณี วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3218 155404710014-9 นายภิรนัย   จอเอียด วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3219 155404710016-4 นายวุฒิไกร   ศรีวรรณ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3220 155404710017-2 นายศานติวัฒน์   ชูศรีทอง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3221 155404710018-0 นายศุภณัฐ   เจียงกุล วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3222 155404710019-8 นางสาวสมฤดี   จินตาคม วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3223 155404710020-6 นางสาวสุธาสินี   โลหะ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3224 155404710023-0 นายอนันต์   แซ่ล่ิม วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3225 155404710024-8 นายอภิรัตน์   ชนะภัย วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3226 155404710027-1 นายศักดา   สามัญ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3227 155404710031-3 นายสิทธิคุณ   ถนนแก้ว วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3228 155404710033-9 นางสาวสุไรนี   บินวาจิ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3229 155404710034-7 นายธนชัย   มณีโลกย์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3230 155404710035-4 นายวิภู   แซ่เล่า วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3231 155404710036-2 นายเจษฎา   สังมัน วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3232 155404710037-0 นายกรวิชญ์   เพ็งประดับ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3233 155404710038-8 นายมงคลกรณ์   ศักดา วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3234 155404710039-6 นายอรรถพล   ศรีละบุตร วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3235 155404710040-4 นายเกรียงไกร   ธรรมเสน วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.



3236 155404710041-2 นายศรชัย   ขาวผ่อง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3237 155404710042-0 นายเกียรติศักด์ิ   แทนสุข วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3238 155404710043-8 นายชาติชาย   เรณุมาศ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3239 155404710044-6 นายณัฐวุฒิ   แก่นเพ็ชร วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3240 155404710045-3 นายจิณณวัตร   นาคบัลลังค์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3241 155404710047-9 นายจักรกฤษณ์   วรรณราช วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3242 155404710048-7 นายกฤตนัน   ศรีนวล วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3243 155404710049-5 นายชนกันต์   โภชะเรือง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3244 155404710050-3 นายชลวิชย์   ณ สงขลา วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3245 155404710052-9 นางสาวณัฐชนก  สุวรรณวงศ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3246 155404710053-7 นายอภิชาติ  บุญแก้วคง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3247 155404710055-2 นายศิวาทิตย์  สิงหะการ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3248 155404710056-0 นายเกียรติศักด์ิ  อินทองคง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3249 155404710057-8 นายวชิรวิทย์  ภูมี วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3250 155404710059-4 นายชินวุฒิ  เก้ือธนารักษ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3251 155404710060-2 นายสุภลักษณ์  หวังผล วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3252 155404710063-6 นายณภากร   ศรีเจริญ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3253 155404710064-4 นายณัฐพงศ์   ดุกล่ิม วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3254 155404710065-1 นายธนพนธ์   บุญสิทธิ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3255 155404710067-7 นายปัญญวรรธน์   สุวรรณคง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3256 155404710068-5 นายพงศกร   แก้วสระ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3257 155404710070-1 นายพัฒชนะศักด์ิ   นิลรัตน์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3258 155404710071-9 นายพีระกิต   ศรีอดุลย์พันธ์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3259 155404710072-7 นายรุ่งโรจน์   ฤทธิ์คํารพ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3260 155404710073-5 นางสาววยานันท์   เครือทอง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3261 155404710074-3 นายวรากร   สันหนู วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3262 155404710075-0 นางสาววันวิสาข์   ศรีเพ็ชร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3263 155404710076-8 นางสาวสุนันทา   เหมสนิท วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3264 155404710077-6 นายอภิสิทธิ์   รักษาเพ็ชร วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3265 155404710078-4 นายอับดุลรอฮิม   ไทยสนิท วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.



3266 155404710079-2 นายอุกฤษฎ์   ทองนุ่น วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3267 155404710080-0 นายเดชาธร   ทรงเดชะ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3268 155404710081-8 นายเสกสรร   มันหมะ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3269 155404710082-6 นางสาวไรวินท์   สังขภิญโญ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3270 155404710083-4 นายกายสุวรรณ   ภักดีบุญ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3271 155404710084-2 นายสุเชาว์   บุญล้อม วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3272 155404710085-9 นายสุรศักด์ิ   แก้วคง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3273 155404710086-7 นายสุรเชษฐ์   ชมอินทร์ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3274 155404710087-5 นายเจษฎากร   ทรัพย์ปรุง วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3275 155404710088-3 นายชัยธวัช   หมุดเจริญ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3276 155404710089-1 นายธันวา   สุวรรณโณ วิศวกรรมโทรคมนาคม: วท.

3277 154204132015-1 นายสุชานนท์   โคจํานง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3278 154204132022-7 นายณัฐพงษ์   แก้วชู วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3279 154204132028-4 นายนฤพล   แก้วทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3280 154404130002-7 นายคณาพจน์   เรืองแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3281 154404130010-0 นายตุลยวัต   นวลมุล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3282 154404130020-9 นายรจิทัตต์   ทองกราว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3283 154404130025-8 นายวัฒนการ   คุ้มภัย วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3284 154404130036-5 นายอรรถพล   การะวงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3285 154404130047-2 นายกตพันธุ์   สุวรรณนิมิตร วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3286 154404130060-5 นายทวีศักด์ิ   ทองบุญชู วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3287 154404130072-0 นายพรศักด์ิ   ก่ิงทองมาก วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3288 154404130083-7 นายวัฒศิลป์   คงแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3289 154404130084-5 นายวิชยุตม์   ขําสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3290 154404130085-2 นายศตวรรษ   ดิษฐ์คล้าย วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3291 154404130086-0 นายศิริพงศ์   นุ่นคง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3292 154404130088-6 นายสันติ   แป้นคง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3293 154404130090-2 นายสารินต์   ชมเชย วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3294 154404130092-8 นายอริยะ   เรืองกุน วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3295 154404130093-6 นายอัสริ   มาลีหอม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.



3296 154404130094-4 นายเอกชัย   คงทอง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3297 154404130098-5 นายทนงค์ศักด์ิ   มะเด วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3298 155204132001-0 นายกฤติพร   หนูวุ่น วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3299 155204132002-8 นายเกริกฤทธิ์   ไทยกรรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3300 155204132003-6 นายปุญสิทธิ์   ไชยแสง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3301 155204132004-4 นายพัทธดนย์   รัตนบุษยาพร วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3302 155204132005-1 นายภานบ   ไชยสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3303 155204132007-7 นายมรุพัฒน์   ต่อเหล่าค้า วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3304 155204132008-5 สิบเอกวชิระ   เขียวแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3305 155204132009-3 นายวิทวัส   ทองตัน วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3306 155204132011-9 นายอุดมศักด์ิ   ยอดระบํา วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3307 155204132012-7 นายนริศร  ณรงค์เดชา วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3308 155204132013-5 นายกมล   พรหมเทพ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3309 155204132014-3 นายกลวัฒน์   บุญเชิด วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3310 155204132015-0 นายกิตติพงษ์   บุญเรือง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3311 155204132016-8 นายจักรกฤษณ์   เพ็ชรบุญ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3312 155204132017-6 นายจิระพงศ์   คําแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3313 155204132019-2 นายธนพงษ์   โสมสง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3314 155204132020-0 นายธนพล   พินิจสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3315 155204132021-8 นายธีรพล   สุขศรี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3316 155204132022-6 นายนันทวุฒิ   ยอดเก้ือ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3317 155204132023-4 นายบัญชา   ช่อพันธุ์กุล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3318 155204132025-9 นายปวรุตม์   คทาวุธพูนพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3319 155204132026-7 นายยุรชน   ประคําศรีวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3320 155204132027-5 นายวรวุฒิ   อนุการ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3321 155204132028-3 นายวรากร   ดียิ่ง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3322 155204132029-1 นายวิศรุต   วรรณโร วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3323 155204132030-9 นายศักด์ิพันธ์   กาญจนอารี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3324 155204132031-7 นายศิรชัช   สิกขาจารย์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3325 155204132032-5 นางสาวสุภาภรณ์   เพียงจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.



3326 155204132033-3 นายสุริยา   สุขแก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3327 155204132034-1 นายอนุรัญช์   กลีบบัว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3328 155204132035-8 นายอานัส   ดาหมาด วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3329 155204132036-6 นายอารีย์ฉัตร   ปาทาน วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3330 155204132037-4 นายอุสมาน   สาและดิง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3331 155404130002-6 นายกฤษณะ   อิสรโชติ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3332 155404130003-4 นางสาวกฤษณา   จิโอน วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3333 155404130005-9 นายกล้าณรงค์   รักษ์สวัสด์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3334 155404130006-7 นายกัมปนาท   เทพกูล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3335 155404130007-5 นางสาวกัลยารัตน์   จิตใจรัก วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3336 155404130008-3 นายกาลีมิง   หะยียะโกะ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3337 155404130009-1 นายกิตติวงศ์   ชะนะพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3338 155404130010-9 นายจิตกร   เรืองอ่อน วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3339 155404130012-5 นายชัยวัฒน์   แซ่จิว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3340 155404130013-3 นายฑฤบดินทร์   บุญเลิศ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3341 155404130014-1 นายณรงค์   รัตนรังษี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3342 155404130015-8 นายณัฐฐาพร   ปานมี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3343 155404130016-6 นายณัฐนนท์   หิรัญกูล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3344 155404130017-4 นางสาวณาฏยา   มาลารัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3345 155404130018-2 นายเดชาธร   ปิยภาณีกุล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3346 155404130020-8 นายทศพล   อินทร์สุวรรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3347 155404130021-6 นายธนวัฒน์   แก้วพรหม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3348 155404130022-4 นายธนากร   พุฒิกรดุรงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3349 155404130023-2 นายธีรพงศ์   ทองเน้ือสาม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3350 155404130024-0 นายธีรพงษ์   ศรีสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3351 155404130025-7 นายธีรภัทร์   ทองสอง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3352 155404130026-5 นายนิติกร   แก้วเหมือน วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3353 155404130028-1 นายปฏิเวธ   เทียรพิสุทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3354 155404130029-9 นางสาวปวรวรรณ   คงฤทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3355 155404130030-7 นายพงศกร   แพรกปาน วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.



3356 155404130031-5 นายพงศกร   เต็งรัง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3357 155404130032-3 นายพงศ์สิทธิ์   ชุมทอง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3358 155404130033-1 นายพัชรพล   พูลสวัสด์ิ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3359 155404130034-9 นางสาวพีรดา   พรหมยก วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3360 155404130035-6 นายภราดล   เดชสถิตย์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3361 155404130036-4 นายภานุวัฒน์   สวัสดี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3362 155404130038-0 นายรัชชานนท์   วิเชียรวัฒนาการ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3363 155404130039-8 นายวรพัฒน์   จันทร์พร้อย วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3364 155404130040-6 นายวรยุทธนากร   ชุมแก่น วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3365 155404130042-2 นางสาวสมจิต   เทพรักษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3366 155404130044-8 นายสัพพัญญู   เลิศรุจิวณิช วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3367 155404130045-5 นายสุทธิการณ์   จําปา วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3368 155404130046-3 นายสุภัทรพงศ์   ว่องอรุณวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3369 155404130047-1 นางสาวอภัสสนี   ตรีจุ้ย วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3370 155404130048-9 นายอภิรัชฎ์   รัศมีอักษรสกุล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3371 155404130049-7 นายอัชอารี   หมัดอะดํา วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3372 155404130050-5 นายอาคม   กีบเส็น วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3373 155404130052-1 นายปวรนันท์   ปิยวาทการ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3374 155404130057-0 นายก่อเกียรติ   บัวขาว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3375 155404130058-8 นายสิทธิชัย   ชานันโท วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3376 155404130059-6 นางสาวอารัญตรี   มณีสม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3377 155404130062-0 นายกษิด์ิเดช   ชุมทอง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3378 155404130063-8 นายชัยวัฒน์   สุคนธะตามร์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3379 155404130064-6 นายฐานันท์   วัฒนกุล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3380 155404130065-3 นายณฐพร   พฤกษะศรี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3381 155404130066-1 นายทัฐชวิน   สุพรรณโท วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3382 155404130067-9 นายธนวัฒน์   แซ่ไล่ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3383 155404130068-7 นายปองคุณ   ด้วงทอง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3384 155404130069-5 นายพงษ์เทพ   สิงหโฆษิต วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3385 155404130070-3 นายพิชิตพล   ปานเมือง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.



3386 155404130071-1 นายพิษณุ   บุญมาด วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3387 155404130072-9 นายภูริพัฒน์   ปาโต วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3388 155404130074-5 นายรัตนโชติ   โชติช่วง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3389 155404130076-0 นายสุชานน   ป่ินทองพันธุ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3390 155404130077-8 นายสุทธิรักษ์   ปักษิณศิริ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3391 155404130078-6 นางสาวอาภัสรา   วาจาสุจริต วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3392 155404130080-2 นายเอกสิทธ์   นภากุล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3393 155404130081-0 นายสุรกิต   อมประนาม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3394 155404130082-8 นายชาญณรงค์   แดงสุทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3395 155404130083-6 นายวุฒิชัย   เกรียงทอง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3396 155404130084-4 นายพงศ์ศักด์ิ   ใจซ่ือดี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3397 155404130085-1 นายภูกานต์   แสงเอียด วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3398 155404130086-9 นายภูริชัย   อินทยาวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3399 434954021037-1 นายปริวรรต   วัชรสมพร วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3400 435054020013-1 นายณัฐกิตต์   จูเส้ง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3401 435054020034-7 นายตะวัน   คงประดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3402 435054021019-7 นายอภิวัฒน์   บัวงาม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3403 435054021026-2 นายบุญรัตน์   บุญรังษี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3404 435054021030-4 นายอามีน   ปัตนกุล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3405 435064020031-2 นายวชรกร   ฉายพงษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3406 435064021015-4 นายวิทวัส   ดําด้วง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3407 435154020005-5 นายไกวัล   เอียดเนตร วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3408 435154020006-3 นายคนาวุฒิ   แตงวิเชียร วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3409 435154020018-8 นายนราธรณ์   คงเขียว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3410 435154020020-4 นายปิยนัส   ช่วยมณี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3411 435154020021-2 นายพงษ์พัฒน์   ธรรมชูโชติ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3412 435154020034-5 นายศุภโชค   ปานะบุตร วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3413 435154020035-2 นายสุธรรม   สายสมบูรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3414 435154020042-8 นายชัยวัฒน์   สีนุ้ย วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3415 435154020043-6 นายธิติสรณ์   สังข์แก้ว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.



3416 435154020045-1 นายจักรกริสน์   มีเช้ือวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3417 435154020051-9 นางสาวกัญญารัตน์   มณีพรหม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3418 435154020054-3 นายอัครพล   ชายเกตุ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3419 435154020055-0 นายจักรพันธ์   บัวผ่อง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3420 435154020057-6 นายฐานิต   สัมพันธชิต วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3421 435154020058-4 นายอรรถวุธ   สุกแทน วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3422 435154020062-6 นายวัชรพงษ์   สยามพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3423 435154020066-7 นายฉัตรชัย   บุญสีลาภ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3424 435154020069-1 นายเอกพิสิฐ   มลาเวช วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3425 435154020074-1 นายแวอูเซ็ง   แวมามะ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3426 435154020080-8 นายมนตรี   ทองขาว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3427 435154020086-5 นายธณสิทธิ์   จาดแจ่ม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3428 435164021036-8 นายสุวัฒน์   ดาวเรือง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3429 435164021038-4 นายพัฒน์ณัฐ   บุษบงค์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3430 435254020001-2 นายกฤษฎา   บุญกิจ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3431 435254020003-8 นายชนสรณ์   รัตนเดชา วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3432 435254020007-9 นายธนกร   นวลเขียว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3433 435254020008-7 นายธนกฤต   พรหมสุทธิ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3434 435254020009-5 นายนพดล   รัตนมณี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3435 435254020014-5 นายสมฤทธิ์   คําสุข วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3436 435254020019-4 นายเอกอนุวัฒน์   ศรีละเกศ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3437 435254020020-2 นายชคัทพล   พุทธกาล วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3438 435254020029-3 นายเกรียงไกร   ช่วยชะนะ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3439 435254020030-1 นางสาววิลาพรรณ   หีมซา วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3440 435254020031-9 นายกฤษรินทร์   อนุสรณ์ประเสริฐ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3441 435254020032-7 นายเจริญชัย   แซ่หุ้ย วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3442 435254020034-3 นายธันวา   สันทัดการ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3443 435254020035-0 นายธิติพล   มณีโชติ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3444 435254020036-8 นายปฐมพงศ์   ภุมรินทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3445 435254020037-6 นายปรวิตร   สุวรรณรัตน์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.



3446 435254020038-4 นายพงษ์ศิริ   สืบวงศ์พฤกษ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3447 435254020040-0 นายอุดมศักด์ิ   หนูรอด วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3448 435254020042-6 นายศิรวิชช์   จันทวงศ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3449 435254020044-2 นายไพบูลย์   บัวช่วย วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3450 435254020048-3 นายชัยชนะ   สองนาม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3451 435254020050-9 นายสุนทร   เจะเหม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3452 435264020002-9 นายจุมพล   ปลอดทอง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3453 435264020003-7 นายชัยรัตน์   หนูเพชร วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3454 435264020014-4 นายพิเชษฐ์   ศิริทรัพย์โภคา วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3455 435264020020-1 นายอภินันท์   ขนอม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3456 435264020025-0 นายเฉลิมเกียรติ   เพ็ชร์สุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3457 435264020026-8 นายชาญชัย   ชูสังข์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3458 435264020028-4 นายธีรเดช   แซ่กัง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3459 435264020036-7 นายโสพล   โกมลตรี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3460 435264020038-3 นายธีรยุทธ์   ดวงจันทร์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3461 435264020040-9 นายจักรกฤษณ์   ทองทรัพย์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3462 435354020008-5 นายณัฐพงษ์   สันหนู วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3463 435354020030-9 นายวีระยุทธ   เสียงแจ้ว วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3464 435354020035-8 นายสุรศักด์ิ   คํามณี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3465 435354020039-0 นายอัครวัฒน์   บุญสุวรรณ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3466 435354020042-4 นายเรศวร   ด้วงเอียด วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3467 435354020046-5 นายศุภเทพ   พันธุ์มณี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3468 435354020049-9 นายพีระพัฒต์ิ   ผ่องสุวรรณ์ วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3469 435354020065-5 นายพรเทพ   รุ่งเรือง วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3470 435354020067-1 นางสาวสุธิดา   พิทักษ์ธรรม วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3471 435364021020-8 นายสกล   หมัดสี วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3472 435364021024-0 นายอธิพงศ์   คุณเวช วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3473 435364021029-9 นายเชษฐ์   กาญจนสนิท วิศวกรรมไฟฟ้า: วฟ.

3474 154204122029-4 นายปัญญา   วาหะรักษ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3475 154404120002-9 นางสาวกฤติกา   ประดิษฐธรรม วิศวกรรมโยธา: วย.



3476 154404120003-7 นายคมกฤช   ดํานิล วิศวกรรมโยธา: วย.

3477 154404120019-3 นายวัชระพงษ์   เถรแก้ว วิศวกรรมโยธา: วย.

3478 154404120020-1 นายวัฒนา   เอียดสี วิศวกรรมโยธา: วย.

3479 154404120027-6 นางสาวสุชาดา   ใจห้าว วิศวกรรมโยธา: วย.

3480 154404120037-5 นางสาวสุหรรษา   มุณี วิศวกรรมโยธา: วย.

3481 154404120040-9 นายวรจักร   วรรณโก วิศวกรรมโยธา: วย.

3482 154404120041-7 นายณัฐพล   หง้าบุตร วิศวกรรมโยธา: วย.

3483 154404120046-6 นางสาวยลรดี   โพธิโสดา วิศวกรรมโยธา: วย.

3484 154404120049-0 นายพงค์ศักด์ิ   บัวดํา วิศวกรรมโยธา: วย.

3485 154404120096-1 นายโกเมศ   ป่ินภักดี วิศวกรรมโยธา: วย.

3486 154404120097-9 นายธนกิจ   เชาวฤทธิ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3487 154404120098-7 นายศักดินา   สิงดีพงศ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3488 154404120099-5 นายวีรชน   อุปมนต์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3489 155404120002-8 นายกิตต์ิธเนศ   ตันติไชยรุจน์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3490 155404120003-6 นายกิตติวุฒิ   สังข์เศรษฐ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3491 155404120004-4 นายคณภรน์   จันทร์วิชัย วิศวกรรมโยธา: วย.

3492 155404120005-1 นายจักราวุฒิ   อุ้ยเส้ง วิศวกรรมโยธา: วย.

3493 155404120006-9 นางสาวจิรัสยา   สิทธิศักด์ิ วิศวกรรมโยธา: วย.

3494 155404120007-7 นายจีรพัฒน์   ขวัญจันทร์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3495 155404120008-5 นายโฉมเฉลา   แซ่กู้ วิศวกรรมโยธา: วย.

3496 155404120009-3 นายชรินทร์   สุธีรภาพ วิศวกรรมโยธา: วย.

3497 155404120010-1 นางสาวชรีพร   สมใจ วิศวกรรมโยธา: วย.

3498 155404120011-9 นายดลมนรรจ   ดอเลาะ วิศวกรรมโยธา: วย.

3499 155404120012-7 นายไตรภพ   หาญแจ้ วิศวกรรมโยธา: วย.

3500 155404120013-5 นายทรงวุฒิ   เรืองรุก วิศวกรรมโยธา: วย.

3501 155404120014-3 นายทศพล   ภัควนิตย์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3502 155404120015-0 นางสาวทิพย์สุดา   ไสวพันธ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3503 155404120016-8 นายธันทวัช   ศรีสุข วิศวกรรมโยธา: วย.

3504 155404120018-4 นางสาวธิมาพร   จันทร์ศรี วิศวกรรมโยธา: วย.

3505 155404120019-2 นายนฤนาท   ขํายา วิศวกรรมโยธา: วย.



3506 155404120020-0 นายนิธิพันธ์   ศรีขาวผ่อง วิศวกรรมโยธา: วย.

3507 155404120021-8 นายเบ็ญจา   ทองไหม วิศวกรรมโยธา: วย.

3508 155404120022-6 นายประวิทย์   เจริญจิตร์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3509 155404120023-4 นายปัญณะวิช   โชติธรรมโม วิศวกรรมโยธา: วย.

3510 155404120024-2 นางสาวปานหทัย   พรมกูล วิศวกรรมโยธา: วย.

3511 155404120025-9 นางสาวพรรณี   เลิศเดชานนท์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3512 155404120026-7 นายพลชัย   ชุมวงศ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3513 155404120027-5 นางสาวพิชญา   ซุ่นส้ัน วิศวกรรมโยธา: วย.

3514 155404120028-3 นายพีรพล   วิสุทธิชานนท์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3515 155404120029-1 นายรพิพัฒน์   จันทร์ทิน วิศวกรรมโยธา: วย.

3516 155404120030-9 นางสาวรัตนาภรณ์   กองวงศ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3517 155404120031-7 นางสาวลัดดาวัลย์   บุญขวัญ วิศวกรรมโยธา: วย.

3518 155404120032-5 นายวรัญญู   คงหนูเกตุ วิศวกรรมโยธา: วย.

3519 155404120034-1 นางสาววันวิสา   อาจขัยชาญ วิศวกรรมโยธา: วย.

3520 155404120035-8 นายวินิจ   วงสามานศ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3521 155404120037-4 นายวิโรจน์   สังข์กาล วิศวกรรมโยธา: วย.

3522 155404120038-2 นายวีรพันธ์   จันทร์หนู วิศวกรรมโยธา: วย.

3523 155404120039-0 นางสาวศกลรัตน์   ไชยรัตน์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3524 155404120040-8 นายศตวรรษ   แสงอรุณ วิศวกรรมโยธา: วย.

3525 155404120042-4 นางสาวศิริพร   จันทะวงษ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3526 155404120043-2 นายสถาพร   พลแก้ว วิศวกรรมโยธา: วย.

3527 155404120044-0 นางสาวสิริยา   ศรีธรรมรัตน์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3528 155404120045-7 นางสาวสุภาภรณ์   บัวมาศ วิศวกรรมโยธา: วย.

3529 155404120046-5 นางสาวสุรินทร   งามนัก วิศวกรรมโยธา: วย.

3530 155404120047-3 นายอภิชาติ   เพ็งสุข วิศวกรรมโยธา: วย.

3531 155404120048-1 นายอรุณ   เคียนงาม วิศวกรรมโยธา: วย.

3532 155404120050-7 นางสาวอาพันธกานต์   อู่ทอง วิศวกรรมโยธา: วย.

3533 155404120051-5 นายนิพิฐ   ดวงศรี วิศวกรรมโยธา: วย.

3534 155404120052-3 นางสาวฟาตีมะฮ์   เลาะซะ วิศวกรรมโยธา: วย.

3535 155404120055-6 นางสาวสุภัค   บุญพยุง วิศวกรรมโยธา: วย.



3536 155404120057-2 นายณัฐชนน  ศรีสว่าง วิศวกรรมโยธา: วย.

3537 155404120058-0 นายพิสิฏฐ์  สังข์แก้ว วิศวกรรมโยธา: วย.

3538 155404120060-6 นายกานต์   เศียรอุ่น วิศวกรรมโยธา: วย.

3539 155404120061-4 นายจิรายุ   วุ่นสน วิศวกรรมโยธา: วย.

3540 155404120062-2 นายชิติพัทธิ์   จิตดายล วิศวกรรมโยธา: วย.

3541 155404120063-0 นายณรงค์ฤทธิ์   ทิพย์กองลาศ วิศวกรรมโยธา: วย.

3542 155404120064-8 นางสาวณัฐฏิกา   อรัญ วิศวกรรมโยธา: วย.

3543 155404120066-3 นายธนศิษฎ์   พฤฒิการย์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3544 155404120067-1 นายนัสรี   หะสาเมาะ วิศวกรรมโยธา: วย.

3545 155404120068-9 นายพงศธร   ทองทัย วิศวกรรมโยธา: วย.

3546 155404120069-7 นางสาวรุ่งรวิน   ไชยมุสิก วิศวกรรมโยธา: วย.

3547 155404120070-5 นายสถาปวัฒน์   สมณะกิจ วิศวกรรมโยธา: วย.

3548 155404120071-3 นายสานิตย์   วิจิตรจินดา วิศวกรรมโยธา: วย.

3549 155404120073-9 นายอภิรักษ์   น่ิมเจริญ วิศวกรรมโยธา: วย.

3550 155404120074-7 นายอามีน   ศรีริภาพ วิศวกรรมโยธา: วย.

3551 155404120075-4 นายสันติภาพ   ศรียะพันธ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3552 155404120076-2 นายอภิเดช   นาคเนตร วิศวกรรมโยธา: วย.

3553 155404120077-0 นายยุทธชัย   เพชรมาก วิศวกรรมโยธา: วย.

3554 155404120078-8 นายคมกฤษ   คีรีทอง วิศวกรรมโยธา: วย.

3555 155404120079-6 นายจิระพล   ไชยมงคล วิศวกรรมโยธา: วย.

3556 155404120080-4 นางสาวชัญญานุช   อู่อินทร์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3557 155404120081-2 นายชาญชัย   พรหมทอง วิศวกรรมโยธา: วย.

3558 155404120082-0 นางสาวชาลิสา   สงแก้ว วิศวกรรมโยธา: วย.

3559 155404120083-8 นายดนุพล   อนุรักษ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3560 155404120084-6 นางสาวนพวรรณ   รัตนมณี วิศวกรรมโยธา: วย.

3561 155404120085-3 นายนฤนาท   เพ็ชรวรรณ วิศวกรรมโยธา: วย.

3562 155404120086-1 นายป้องชาติ   รักษาพล วิศวกรรมโยธา: วย.

3563 155404120087-9 นายภาณุพงศ์   พิจิตบรรจง วิศวกรรมโยธา: วย.

3564 155404120089-5 นายศตวรรต   ทิพย์สมบัติ วิศวกรรมโยธา: วย.

3565 155404120090-3 นายสัตยา   คงแดง วิศวกรรมโยธา: วย.



3566 155404120091-1 นายสิทธิกร   สังข์นุ่น วิศวกรรมโยธา: วย.

3567 155404120092-9 นายอภิศาล   บินบอสอ วิศวกรรมโยธา: วย.

3568 435054030016-2 นางสาววิชุตา   ฮั่วล้ี วิศวกรรมโยธา: วย.

3569 435154030012-9 นายภานุวัฒน์   คงทอง วิศวกรรมโยธา: วย.

3570 435154030036-8 นายพิชชานนท์   พรมรัตน์พันธ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3571 435154030038-4 นายวิสูตร   ไชยวงศ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3572 435154030047-5 นายณัฐพงศ์   เพ่ิมพูน วิศวกรรมโยธา: วย.

3573 435164030030-0 นายสราวุธ   จุลจินดา วิศวกรรมโยธา: วย.

3574 435254030004-4 นายพชร   สายสลํา วิศวกรรมโยธา: วย.

3575 435254030006-9 นายภานุพงค์   ทุ่มทวน วิศวกรรมโยธา: วย.

3576 435254030011-9 นายเกียรติศักด์ิ   เตระไชย วิศวกรรมโยธา: วย.

3577 435254030012-7 นายเดชยา   ขุนจํานงค์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3578 435254030013-5 นายนัฐดนัย   สงเอียด วิศวกรรมโยธา: วย.

3579 435254030017-6 นายกิจพล   ชูช่วย วิศวกรรมโยธา: วย.

3580 435254030019-2 นายทรงวุฒิ   ขวัญยืน วิศวกรรมโยธา: วย.

3581 435254030021-8 นายนิวัตน์   มานุ้ย วิศวกรรมโยธา: วย.

3582 435254030023-4 นายเปรมณัช   ชุมพร้อม วิศวกรรมโยธา: วย.

3583 435254030024-2 นายภูริวัจน์   แซ่เลียว วิศวกรรมโยธา: วย.

3584 435254030027-5 นางสาววรรณา   ชุมช่วย วิศวกรรมโยธา: วย.

3585 435254030030-9 นางสาวสุจิรักษ์   ผลเสน่ห์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3586 435254030031-7 นายอํานาจ   พูลแก้ว วิศวกรรมโยธา: วย.

3587 435254030045-7 นายธวัชชัย   ไกรรัตน์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3588 435254030047-3 นางสาวอัสมาภรณ์   บัวแก้ว วิศวกรรมโยธา: วย.

3589 435254030048-1 นายณพล   เจริญกิจ วิศวกรรมโยธา: วย.

3590 435264030002-7 นายทวนทน   นาคท่ัง วิศวกรรมโยธา: วย.

3591 435264030008-4 นายวสันต์   เต็งเฉ้ียง วิศวกรรมโยธา: วย.

3592 435264030010-0 นายสมาแอล   ลิเก วิศวกรรมโยธา: วย.

3593 435264030017-5 นายชานนท์   พรหมฤทธิ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3594 435264030018-3 นายณรงศักด์ิ   เหมือนแดง วิศวกรรมโยธา: วย.

3595 435264030020-9 นายพงศ์พัฒน์   อินทรัศมี วิศวกรรมโยธา: วย.



3596 435264030021-7 นายพรหมวัฒน์   จันทร์ช่วย วิศวกรรมโยธา: วย.

3597 435264030028-2 นายไพศาล   พรหมปลัด วิศวกรรมโยธา: วย.

3598 435264030031-6 นายนรากรณ์   เพ็ชรสังข์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3599 435264030033-2 นายภานุพงศ์   จันทร์ทิวัตถ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3600 435264030034-0 นายพสันต์   เฝือไชยศรี วิศวกรรมโยธา: วย.

3601 435264030036-5 นายจิราวุฒิ   ประทุมวัลย์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3602 435264030042-3 นายภูวดล   พลสีนวล วิศวกรรมโยธา: วย.

3603 435264030044-9 นายชัยชนะ   ปานแก้ว วิศวกรรมโยธา: วย.

3604 435354030009-1 นายพรมเทพ   อุทัยธาร วิศวกรรมโยธา: วย.

3605 435354030010-9 นายพันธวิศ   ใจห้าว วิศวกรรมโยธา: วย.

3606 435354030029-9 นางสาวณัฏฐา   สุนทรพจน์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3607 435354030040-6 นายกรกต   หว่านดี วิศวกรรมโยธา: วย.

3608 435354030047-1 นายวศิน   เส็นชุม วิศวกรรมโยธา: วย.

3609 435354030051-3 นายวีรวัฒน์   เนสะแหละ วิศวกรรมโยธา: วย.

3610 435354030055-4 นายจําลอง   พีระพันธ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3611 435354030062-0 นายธีระยุทธ   เปรมสมุทร์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3612 435354030063-8 นายวีรพงศ์   ไข่เอ็ม วิศวกรรมโยธา: วย.

3613 435354030067-9 นายพิเชษฐ   บุญชูช่วย วิศวกรรมโยธา: วย.

3614 435354030075-2 นายไพสรณ์   บิลเด็น วิศวกรรมโยธา: วย.

3615 435364031013-1 นายมนตรี   หาญเม่ง วิศวกรรมโยธา: วย.

3616 435364031045-3 นายธวัชชัย   ชูสุวรรณ์ วิศวกรรมโยธา: วย.

3617 154404160006-1 นางสาวจิราพร   ขวัญสุด วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3618 154404160013-7 นางสาวปานฝัน   พุทธสุภะ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3619 154404160029-3 นายโชคดี   ชัยวาที วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3620 154404160042-6 นายปฐวี   แสงอรุณ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3621 154404160043-4 นายธัญธร   ขาวจันทร์คง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3622 154404160053-3 นายสุรเชษฐ์   จันทรัตนะ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3623 155404160001-1 นายจิรวัฒน์   จันทองพูน วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3624 155404160002-9 นายศิวกร   ก้ิมต้ัน วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3625 155404160003-7 นายธีรภัทร   มณีโลกย์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.



3626 155404160004-5 นางสาววันวิสา   สุวรรณคง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3627 155404160005-2 นายวริทธิ์นันท์   แซ่โค้ว วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3628 155404160006-0 นางสาวอมรรัตน์   สิงห์หนู วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3629 155404160007-8 นายภานุเดช   เทพสุริบูรณ์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3630 155404160009-4 นางสาวปาริษา   ศิริกาศ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3631 155404160010-2 นายสุชาคีย์   อินสุวรรณโณ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3632 155404160011-0 นางสาวปรียาลักษณ์   วัฒนสิทธิ์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3633 155404160013-6 นายวุฒิพงศ์   ทวีวัฒนา วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3634 155404160014-4 นายศุภวัฒน์   ชูเกตุ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3635 155404160015-1 นายณัฐภณ   หม่ันคง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3636 155404160016-9 นายจิรพัฒน์   ชูเกล้ียง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3637 155404160017-7 นายปฏิกรณ์  แสงทับทิม วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3638 155404160018-5 นางสาวเฝาซีย๊ะ  เดเจะหวัง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3639 155404160019-3 นายณัฐนันท์  บ่าเหม วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3640 155404160020-1 นายมูสา  ดนหมาน วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3641 155404160021-9 นายธีรวัช  เขียวทอง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3642 155404160023-5 นายศิวรักษ์  วังบุญคง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3643 155404160024-3 นายสมยศ  เสนแก้ว วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3644 155404160025-0 นางสาววรรนนิสา  ด้วงดี วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3645 155404160026-8 นายอุซอลลี  หมะสะมะ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3646 155404160027-6 นายเบญจพล  วงศ์สุข วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3647 155404160028-4 นายภาณุพงศ์  ชูศรี วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3648 155404160029-2 นายอับดลฮาลีม  องศารา วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3649 155404160030-0 นางสาวกุลธิดา   ปักดอกไม้ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3650 155404160031-8 นายนพดล   สุขศิริพัฒน์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3651 155404160032-6 นางสาวปริสา   ยอดไกร วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3652 155404160033-4 นายภาณุพงศ์   ช่วยตน วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3653 155404160035-9 นายสมภพ   สุนทรพจน์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3654 155404160036-7 นายสรวร   รูปสูง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3655 155404160037-5 นางสาวสุภิสรา   แซ่จู วิศวกรรมสํารวจ: วส.



3656 155404160038-3 นายสุเมษ   หมัด วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3657 155404160039-1 นายเสกข์ศักย์   บุญเจริญศิลป์ชัย วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3658 155404160040-9 นางสาวกวินนา   จันทกูล วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3659 155404160042-5 นายสิงหา   นิลปักษ์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3660 155404160043-3 นางสาวสุนิสา   สุวรรณรัตน์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3661 155404160044-1 นายชูเกียรติ  กังแฮ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3662 435254160001-2 นายคุณากร   โสรัสสะ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3663 435254160002-0 นายชัยวัฒน์   เพ็ชรยิ่ง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3664 435254160003-8 นายฐิติเทพ   ดําสง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3665 435254160005-3 นายธนวัฒน์   ทองด้วง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3666 435254160007-9 นายบุญธวัฒ   พรหมเพศ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3667 435254160010-3 นางสาววโรรส   ทรัพย์พาลี วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3668 435254160012-9 นายสําราญ   เสนแก้ว วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3669 435254160014-5 นายอโนชา   วิไลรัตน์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3670 435254160015-2 นายเจษฎา   ทองเอ้ือ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3671 435254160016-0 นายไกรสร   ผอมนุ่ม วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3672 435254160017-8 นายไพบูลย์   สุวรรณรัตน์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3673 435254160019-4 นายจตุพล   คงกลอม วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3674 435254160023-6 นายปฐมพงศ์   อนันต์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3675 435254160024-4 นายพงษ์พันธุ์   ถึงมุสึก วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3676 435254160025-1 นายพนม   กาญจนมุณีย์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3677 435254160032-7 นายเริงชัย   ทองนวน วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3678 435254160033-5 นายอภิเชษฐ์   อําบรรภต วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3679 435254160034-3 นายประสงค์   จันทร์พรายศรี วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3680 435254160035-0 นายกิติศักด์ิ   ชูฉางหวาง วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3681 435254160036-8 นางสาวปียาภัทร์   แขกกาฬ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3682 435254160037-6 นายสิทธิญา   กลศึก วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3683 435254160040-0 นายวัชรา   เจริญผล วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3684 435254160041-8 นายนภดล   สังข์บริสุทธิ์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3685 435254160042-6 นางสาวพรนิภา   เรืองศิริ วิศวกรรมสํารวจ: วส.



3686 435254160045-9 นายวรชน   ชะโนวรรณ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3687 435254160047-5 นายจิระพงศ์   นิลตีบ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3688 435254160050-9 นายสมภพ   จันทร์เก้ือ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3689 435354160004-4 นายธนมน   หนูขาว วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3690 435354160009-3 นายภควัตร   ยอดพิทักษ์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3691 435354160012-7 นางสาววสุนทรา   บุญชู วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3692 435354160023-4 นางสาวจันจิรา   ดิสระ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3693 435354160025-9 นายศุภกฤต   เสรีพงศ์ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3694 435354160030-9 นายปฐมพงษ์   สุวรรณยุหะ วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3695 435354160033-3 นายจตุพร   รัตนมณี วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3696 435354160035-8 นายนฤพล   เขตมรคา วิศวกรรมสํารวจ: วส.

3697 154404150003-0 นายชารีฟ   อภิบาลบํารุง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3698 154404150009-7 นายประภวิษณ์ุ   พละกุล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3699 154404150010-5 นายพิเชษฐ์   แก้วดํา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3700 154404150011-3 นายโยธิน   โอฬาริ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3701 154404150013-9 นายวราวุฒิ   ชูช่วย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3702 154404150016-2 นายสุรัตน์   ริ้วศรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3703 154404150021-2 นายจรัญ   การะเกตุ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3704 154404150025-3 นายถาวร   กาญจนะ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3705 155204152001-5 นายทศมาศ   วงษ์พรหม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3706 155204152002-3 นายวิริทธ์พล   บุญช่วย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3707 155204152003-1 นายกิตติพงษ์   รักจุ้ย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3708 155204152004-9 นายวัชรินทร์   ขุนภักดี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3709 155204152005-6 นายสมยศ   แสงจันทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3710 155204152006-4 นายธีระวัฒน์   คําคง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3711 155204152007-2 นายวิทวัส   ศรีสุวรรณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3712 155204152008-0 นายกีรติ   คงฉิม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3713 155204152009-8 นายณัฐพล   ศรีระบาย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3714 155204152010-6 นายธีรยุทธ   ธรรมรัตน์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3715 155204152011-4 นางสาวปิยพร   สุขาทร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.



3716 155204152012-2 นายอนุสิทธิ์   พุทธกูล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3717 155204152013-0 นายวุฒิชัย   อักษรนํา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3718 155204152015-5 นางสาวมณฑิตา   สุขคุ้ม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3719 155204152016-3 นายภูริวัฒน์   หกหนู วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3720 155204152017-1 นายสรพนธ์   บุญสม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3721 155204152018-9 นายเกียรติศักด์ิ   เศียรอุ่น วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3722 155204152019-7 นายซอบรี   เจ๊ะอุบง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3723 155204152020-5 นายวรเดช   ชัยมนตรี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3724 155204152021-3 นายไพโรจน์   หนูนวล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3725 155204152023-9 นายกิตติพิชญ์  ไชยบุรินทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3726 155204152024-7 นายรณชัย  สยามล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3727 155204152025-4 นางสาวกิตติพร   จันทมาศ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3728 155204152026-2 นายทักษ์ดนัย   คงสกูล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3729 155204152027-0 นายนพพล   บุญแท้ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3730 155204152028-8 นายนุสิทธิ์   เหมมัน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3731 155204152030-4 นายพงษ์พิษณุ   กองคิด วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3732 155204152031-2 นายพฤหัส   แซ่จิว วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3733 155204152032-0 นายพลวัฒน์   นวลเจริญ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3734 155204152033-8 นายศรายุทธ   ธรรมประดิษฐ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3735 155204152034-6 นายสราวุฒิ   กาญจนรัตน์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3736 155204152035-3 นายสิทธิชัย   เมฆมูสิก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3737 155204152036-1 นายอิฎฐิรัช   พูลทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3738 155204152037-9 นายเสกสรร   จันทภาโส วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3739 155204152038-7 นายวัชระ   รักเถาว์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3740 155204152039-5 นายวิเชียร   จันทร์คง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3741 155404150001-3 นายกศิกร   พรหมจันทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3742 155404150002-1 นายกิตติ   แย้มทับทิม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3743 155404150003-9 นายจตุรงค์   คงทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3744 155404150005-4 นายเฉลิมเกียรติ   ณ พัทลุง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3745 155404150006-2 นายเฉลิมพงศ์   สุนันท์ชัย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.



3746 155404150007-0 นายชัยวัฒน์   พงศ์พิพัฒนพันธุ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3747 155404150009-6 นายทัศนัย   เพชรานนท์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3748 155404150010-4 นายธนวัตน์   เพชรชุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3749 155404150011-2 นางสาวธมลวรรณ   วรกล่ัน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3750 155404150012-0 นายธันวา   จารุพันธ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3751 155404150013-8 นายธีรพงศ์   แก้วสวัสด์ิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3752 155404150014-6 นายนรุตม์   ปล้องพันธ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3753 155404150015-3 นางสาวประภัสสร   สังข์แก้ว วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3754 155404150016-1 นายวงศกร   ธีรกฤษฎากร วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3755 155404150017-9 นายวรเทพ   คําจันทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3756 155404150019-5 นายวีระยุทธ์   ช่วยจันทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3757 155404150020-3 นางสาวศิริรัตน์   แท่นทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3758 155404150021-1 นายศุภกิตต์ิ   พงษ์อนันต์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3759 155404150023-7 นายอนุชิต   จีนโอ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3760 155404150024-5 นายอนุชิต   หนูฤทธิ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3761 155404150026-0 นายจิตรดิลก   สีแก้วเขียว วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3762 155404150027-8 นายคัชชา   แซ่โซว วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3763 155404150028-6 นายไพรัตน์   ศรีระบาย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3764 155404150029-4 นายณัฐภัทร   ซิวเซ่ง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3765 155404150032-8 นายจตุพร   ประดับจันทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3766 155404150034-4 นายจิรายุทธ   ทองประจุแก้ว วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3767 155404150035-1 นายณัฐนันท์   บุญมี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3768 155404150036-9 นายทศพล   ชุมทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3769 155404150037-7 นายนราธิป   ทรัพย์พรรลาย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3770 155404150038-5 นายพิสิษฐพร   พรหมอ่อน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3771 155404150039-3 นายวีระยุทธ   หมานนุ้ย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3772 155404150040-1 นางสาวสุณิสา   คงรักษ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3773 155404150041-9 นายเอนก   แสงมณี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3774 155404150042-7 นายไกรวิชญ์   ไชยชาติ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3775 155404150043-5 นายกําภู   จินดามณี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.



3776 155404150044-3 นายภาสกร   โลจนานันท์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3777 155404150045-0 นายมานพ   เรืองน้อย วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3778 155404150046-8 นายวิรชัช   เพ็งแพ่ง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3779 435254150002-2 นายชัชนันท์   สังข์ชุม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3780 435254150009-7 นายวิทยา   สารักษ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3781 435254150013-9 นายอรรถพล   อ้ิวแส วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3782 435254150026-1 นายเฉลิมพงศ์   พงศ์ชู วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3783 435254150034-5 นายยุทธชัย   เรืองรัตน์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3784 435254150035-2 นายวัชระ   รัตนสุวรรณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3785 435254150071-7 นายจตุภูมิ   หนูประดิษฐ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3786 435354150005-3 นายณรงศักด์ิ   สังข์ทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3787 435354150017-8 นายภานุมาศ   ชูจินดา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3788 435354150030-1 นางสาวโสลิตา   แสงอําไพ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3789 435354150031-9 นายชัยชนะ   ชูนิน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3790 435354150033-5 นายวัชรินทร์   แสงแดง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3791 435354150034-3 นายวีรยุทธ   แหล่ดีน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3792 435354150037-6 นายกฤษดา   ใจแฟบ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3793 435354150040-0 นายชนาวุธ   ทองรักษ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3794 435354150044-2 นายณัฐพล   แสนภักดี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3795 435354150051-7 นายวรวุฒิ   สุวรรณะ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3796 435354150073-1 นางสาวชไมพร   พูลศักด์ิ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์: วล.

3797 154204182013-5 นายสิทธิศักด์ิ   ชูเอียด วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3798 154204182016-8 นายอับดุลฮากีม   ดอเล๊าะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3799 154204182018-4 นายยุทธนา   พรหมมา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3800 154204182024-2 นายจตุรงค์   ผลถาวร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3801 154204182032-5 นายศรายุทธ   สุภเพียร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3802 154204182034-1 นายสาธิน   จันทภาโส วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3803 154404180009-1 นางสาวมลธิชา   พลไทย วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3804 154404180016-6 นางสาวอลิตา   หลําบ๊ก วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3805 154404180031-5 นายยุทธนา   บุญรอด วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.



3806 154404180035-6 นายวิทวัส   เส็นชุม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3807 154514280005-4 นายไพรัช   วุ่นชุม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3808 154514280008-8 นางสาววิภารัตน์   หลีเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3809 154514280009-6 นางสาวจันทิมันต์   แก้วศรีวงศกร วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3810 154514280011-2 นางสาวภิรมยา   อินยะรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3811 154514280013-8 นางสาวสุกัญญา   สุวรรณละออง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3812 154514280017-9 นางสาวจุฑาธิป   แก้วพิจิตร วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3813 154514280026-0 นางสาวพัชรี   ยอดชุม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3814 154514280027-8 นางสาวภัทราวดี   คงหวัง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3815 154514280028-6 นายภาคภูมิ   สมทรง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3816 154514280037-7 นางสาวสุจิตรา   มุสิกพันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3817 155204182002-7 นายชัยมงคล   ชูเชิด วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3818 155204182004-3 นายณัฐพงศ์   อะมรการ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3819 155204182005-0 นายธนพล   มากคง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3820 155204182006-8 นายธนา   สงแทน วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3821 155204182007-6 นายธีรวัฒน์   หนูทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3822 155204182008-4 นายธุวชิต   แกมมณี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3823 155204182009-2 นายรออีส   จี้เกษม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3824 155204182010-0 นายวัชระ   คงช่วย วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3825 155204182012-6 นายสิทธิพงศ์   ศรีสุภาพวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3826 155204182013-4 นายสุไลมัน   มานะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3827 155204182014-2 นายอรรณพ   เหล๊ะหมาน วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3828 155204182015-9 นายอับดุลเลาะห์   โตะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3829 155204182016-7 นายศุภชัย  สุขทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3830 155204182017-5 นายโสธร  หวังอาลี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3831 155204182018-3 นายกฤษฎา   เจษฎารมย์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3832 155204182019-1 นายจิรพงศ์   ศิริวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3833 155204182020-9 นายชวลิต   ปานแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3834 155204182021-7 นายธีรวัฒน์   รัตนา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3835 155204182022-5 นายนพรัตน์   นวลมัลสอ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.



3836 155204182023-3 นายปราโมทย์   อรัญดร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3837 155204182024-1 นายพรชัย   ศรีสว่าง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3838 155204182025-8 นายศุภพล   สุวรรณชวลิต วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3839 155204182026-6 นายศุภสิน   คชินทรโรจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3840 155204182027-4 นายสานนท์   หนูช่วย วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3841 155204182028-2 นายสามารถ   บุญมณี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3842 155204182029-0 นายสิทธิพงศ์   ชัยศรี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3843 155204182030-8 นายอดิศักด์ิ   มรรคถาวร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3844 155204182031-6 นายอามีน   เจะหนิ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3845 155204182032-4 นายเกริกเกียรติ   รักศรี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3846 155204182033-2 นายเรวัติ   บุญเรือง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3847 155404180002-5 นางสาวเกตุวดี   ชอบกิจ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3848 155404180003-3 นายคชิฒภัฎฐ์   สุขเกษม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3849 155404180004-1 นายจักรกฤษณ์   กันภัย วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3850 155404180005-8 นางสาวจุฑามาศ   จิตรวิมาศ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3851 155404180007-4 นายณัฐพงศ์   รัตนะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3852 155404180008-2 นางสาวนิติญา   หอยสกุล วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3853 155404180009-0 นายบดินทร์   จิโรภาส วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3854 155404180010-8 นางสาวปัณณรัตน์   พุทธัสสโรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3855 155404180012-4 นายพงศ์พันธ์   เพชรบูรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3856 155404180014-0 นางสาวลักษมี   บุปผะโพธิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3857 155404180015-7 นายวีระ   แก้วเรือง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3858 155404180016-5 นายศตายุ   จันทระ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3859 155404180017-3 นายศราวุธ   จันชาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3860 155404180018-1 นายสาวิทย์   ไข่หนู วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3861 155404180019-9 นางสาวสุพรรษา   เส้งนนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3862 155404180022-3 นายอภินันท์   สุวรรณมณี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3863 155404180023-1 นางสาวอัญชนา   ไชยสวัสด์ิ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3864 155404180024-9 นายอานัด   แดวามาลัย วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3865 155404180025-6 นายวุฒิภัทร   บุญกอบแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.



3866 155404180026-4 นายอนันตชัย   พรหมสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3867 155404180027-2 นายพชร   ศิริทรัพย์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3868 155404180029-8 นายพสุเทพ   บุตรพรม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3869 155404180030-6 นายคณาพงษ์   รองเมือง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3870 155404180031-4 นายสุริยพงศ์   แก้ววิชิต วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3871 155404180033-0 นายจิรายุ   อินกะโผะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3872 155404180034-8 นายมงคล   เมาฮ้อ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3873 155404180035-5 นายกิตติศักด์ิ   สังเทระ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3874 155404180036-3 นายวิษณุ   ปานกําเนิด วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3875 155404180037-1 นายศราวิน   ดําน้อย วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3876 155404180039-7 นายขจรศักด์ิ   อนุรักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3877 155404180040-5 นายอูซามาฮ์   เบ็ญดุสะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3878 155404180043-9 นายโกเมศ   จันทร์เอิบ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3879 155404180044-7 นายชํานาญยุทธ์   อ่ิมเอิบ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3880 155404180047-0 นายศุภกฤต   ชุมทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3881 155404180048-8 นายยุทธชัย   หนูผุด วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3882 155404180050-4 นายโสภณ   สุวรรณรัศมี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3883 155404180051-2 นายณรงศักด์ิ   กลับเฒ่า วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3884 155404180052-0 นางสาวจินตหรา   บินอาสัน วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3885 155404180053-8 นายวิทยา   แก่นคง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3886 155404180054-6 นายรณกร   ปานทองมาก วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3887 155404180055-3 นายชนะชล   หัวเมืองแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3888 155404180056-1 นายเอกราช   ไพจิตรจินดา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3889 155404180057-9 นายเพชรสมุทร  ตัดสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3890 155404180060-3 นายทศพร   สวยงาม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3891 155404180061-1 นายธนสิน   พรหมเมศร์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3892 155404180062-9 นายนพรุจ   ทวยมีฤทธิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3893 155404180063-7 นายนรวิชญ์   นิยม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3894 155404180064-5 นางสาวพิมพ์พันธุ์   จันทร์จร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3895 155404180065-2 นายพิศณุ   แก้วยวน วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.



3896 155404180066-0 นางสาวมณฑิตา   ศรีพิเชียร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3897 155404180068-6 นายวรชาติ   แซ่จุง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3898 155404180070-2 นายวสันต์   ขวัญคํา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3899 155404180071-0 นายวัชรพงศ์   คงสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3900 155404180072-8 นายวัชรพงษ์   ปราณรักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3901 155404180073-6 นางสาววิชุดา   แก้วคง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3902 155404180074-4 นายสกนธ์   ยกต้ัง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3903 155404180075-1 นางสาวหัสตยา   อารมณ์สุขโข วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3904 155404180076-9 นายอนุชัย   ซ้ิวเยว วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3905 155404180077-7 นางสาวอัมภวรรณ   เพชรรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3906 155404180078-5 นายอุรุพงษ์   รักแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3907 155404180079-3 นายเสฏฐวุฒิ   แซ่ล่ิม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3908 155404180080-1 นายกิตติศักด์ิ   เจริญพงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3909 155404180081-9 นายชาญวิทย์   รัตนมณี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3910 155404180082-7 นายซารีฟ   สมจิตร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3911 155404180083-5 นายญาณินทร์   ชูสุดรักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3912 155404180084-3 นายณัฐพงศ์   คงเกล้ียง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3913 155404180085-0 นายถิรกิตต์ิ   อินทรคง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3914 155404180086-8 นายธนวัฒน์   สันศาลา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3915 155404180087-6 นายธนวิชญ์   ขวัญเซ่ง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3916 155404180088-4 นายธีรนัย   ชูทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3917 155404180089-2 นายนพปฎล   เครือวัลย์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3918 155404180091-8 นายปัญจมะธัช   คงพันธุ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3919 155404180092-6 นายศักด์ิระพี   มรกต วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3920 155404180093-4 นายศุภฤกษ์   พุ่มแพ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3921 155404180094-2 นายศุภสิทธิ์   พราหมโณ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3922 155404180095-9 นายเจนตระการ   ก๋งเม่ง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3923 155514280004-6 นายจิรฐติ   วงศ์งาม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3924 155514280005-3 นางสาวจิราภา   สองใจ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3925 155514280006-1 นายซันมาน   หาหรับ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.



3926 155514280007-9 นายณัฐนันท์   เพียรเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3927 155514280008-7 นายณัฐพงศ์   ศักด์ิยิ่งยง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3928 155514280009-5 นายทนินทร   สวัสดี วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3929 155514280010-3 นายพรชัย   สุวรรณรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3930 155514280012-9 นางสาวพัชราภรณ์   สลัดแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3931 155514280013-7 นางสาวภัสรา   โรจนรัตน์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3932 155514280014-5 นายภานุพงศ์   มาหาพงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3933 155514280015-2 นางสาวภาวิตา   ศิริบุญ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3934 155514280017-8 นายระวีวงศ์   ดุกหล่ิม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3935 155514280018-6 นายวิศณุ   นิลวงศ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3936 155514280019-4 นายวุฒิพงศ์   วันวิน วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3937 155514280020-2 นางสาวสุดารัตน์   แผ่เผ่ือ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3938 155514280023-6 นางสาวอรัญญา   ชูหนู วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3939 155514280024-4 นายอัฟนี   บิลยะลา วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3940 155514280025-1 นายเอกราช   ลอยลิบ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3941 155514280026-9 นายกฤตภาส   ฏิระวณิชย์กุล วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3942 155514280027-7 นางสาวกุลธิดา   ปาลานุพันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3943 155514280028-5 นายคารม   คงสงค์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3944 155514280029-3 นางสาวจริยา   สระศรี วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3945 155514280030-1 นางสาวจิราพรรณ   เพ็งขวาง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3946 155514280031-9 นางสาวจุฑารัตน์   ชูเมือง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3947 155514280032-7 นายชญานนท์   ชูศรี วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3948 155514280033-5 นายณรงค์วิทย์   วรรณโร วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3949 155514280034-3 นายณัฐชนน   ชูไพ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3950 155514280035-0 นายนวพล   พงศ์อนันต์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3951 155514280036-8 นายภาณุวัฒน์   จันทร์เส้ง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3952 155514280038-4 นางสาวศิริรัตน์   โชติช่วง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3953 155514280039-2 นางสาวอัญชญา   ทวีสุขกาญจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3954 155514280040-0 นายอาวุธ   สุวรรณมณี วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3955 155514280041-8 นายเกียรติศักด์ิ   จันวัฒนะ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.



3956 155514280043-4 นายมนเดช   หมิดทองคํา วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3957 155514280044-2 นางสาวพณฐา   เพชรสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3958 155514280045-9 นางสาวสุภาภรณ์   สุวรรณแข วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3959 155514280046-7 นางสาวปัทมาสน์   จุติโชติกานต์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3960 155514280047-5 นายทศพร   พูลสวัสด์ิ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3961 435154010023-0 นายเอนก   สังข์สุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3962 435154010035-4 นายธนารักษ์   แสงคง วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3963 435164050018-0 นายเอกพันธ์   บิลยะแม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3964 435164051011-4 นายพนมพร   เรณูขจร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3965 435254010002-2 นางสาวจริยา   สุขงาม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3966 435254010004-8 นายณัฐพงษ์   จันทร์ไกร วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3967 435254010006-3 นายธนากร   อุทิศานนท์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3968 435254010009-7 นางสาวพัชราภรณ์   เวชภัณฑ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3969 435254010012-1 นายวิจักขณ์   โชติรุ่งโรจน์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3970 435254010014-7 นายศรัญญู   มีสุข วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3971 435254010015-4 นายสถากร   ฉายล่ิม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3972 435254010016-2 นางสาวสลิลา   นิลอนันต์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3973 435254010017-0 นางสาวสุชาดา   สันหนู วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3974 435254010032-9 นางสาวณัตฐิญา   ทองพันธ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3975 435254010038-6 นายดนุพล   จุลรังษี วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3976 435254010045-1 นางสาวตันติมา   พรายดัสถ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

3977 435254050001-5 นายคณานนท์   ทวนทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3978 435254050003-1 นายดนุภพ   เวชรังษี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3979 435254050004-9 นายธนากร   สุวรรณขาว วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3980 435254050005-6 นายธัญวิชญ์   ยีละ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3981 435254050007-2 นายนัฐวุฒิ   มณีโชติ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3982 435254050008-0 นายนันทวัฒน์   หลวงนา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3983 435254050009-8 นายปิยะณัฐ   จันทร์หอม วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3984 435254050010-6 นายพงศกร   ด้วงเมืองใหม่ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3985 435254050011-4 นายภูวเนตร   ศรีเพชร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.



3986 435254050012-2 นายวัชระ   เกลาฉีด วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3987 435254050013-0 นายวัฒนา   ทองเอ้ือ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3988 435254050014-8 นายวุฒินันท์   ณ มณี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3989 435254050015-5 นายศตวรรษ   กําลังเก้ือ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3990 435254050016-3 นายสมศักด์ิ   สรรชนะพงค์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3991 435254050017-1 นายสมใจ   ทองประจุแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3992 435254050018-9 นายกันตภณ   ดําชู วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3993 435254050020-5 นายนราศักด์ิ   ตันนิมิตรกุล วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3994 435254050021-3 นางสาววรรณลิศา   เพ็งลาย วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3995 435254050022-1 นายเกียรติชัย   เทอดสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3996 435254050023-9 นายจิราวัฒน์   หอทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3997 435254050024-7 นายเจษฎา   พรัมมะณี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3998 435254050026-2 นายณัฐพงศ์   บิลภัชร์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

3999 435254050027-0 นายณัฐพงษ์   ส่งโส วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4000 435254050029-6 นายนนท์ระวี   แสงราวี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4001 435254050030-4 นายปุรเชษฐ์   ขุนทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4002 435254050031-2 นายเมธา   สงสุริยา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4003 435254050032-0 นายวุฒิชัย   เจริญสุข วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4004 435254050034-6 นายสุรศักด์ิ   คงหลี วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4005 435254050035-3 นางสาวสุกัญญา   คงทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4006 435254050036-1 นายอนุพงศ์   แสงทอง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4007 435254050037-9 นางสาวอรุณี   เมืองแดง วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4008 435254050038-7 นายอัครเดช   รัตนพิบูลย์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4009 435254050039-5 นายธิติ   โกมาลา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4010 435254050040-3 นายสิงหนคร   ชัยเสนะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4011 435254050041-1 นายถิรายุ   อ่อนหนู วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4012 435254050042-9 นายธีรภัทร์   สารมาศ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4013 435254050043-7 นายอับดุลบาซิ   ยีลาเตะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4014 435264051019-5 นายอัฎฐนนท์   คงสงค์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4015 435353010005-5 นายคณานาถ   สุขหอม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.



4016 435353010015-4 นายธนาธิป   จันวัฒนะ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4017 435353010019-6 นายธเนศพล   หนูแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4018 435353010021-2 นางสาวนฤมล   สังข์รักษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4019 435353010025-3 นางสาวปรียาภรณ์   ทองสวัสด์ิ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4020 435353010028-7 นายพิรุณ   บุญเจริญ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4021 435353010036-0 นายศรายุธ   บัวงาม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4022 435353010039-4 นายศักด์ินรินทร์   รัตนมณี วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4023 435353010042-8 นายสานนท์   ยืนยงค์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4024 435353010047-7 นางสาวสุทิศา   อินทชาติ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4025 435353010049-3 นายอดิศักด์ิ   ใบดุเก็ม วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4026 435353010056-8 นางสาวเกษรา   สุวรรณหงษ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4027 435353010058-4 นายนนทนันท์   คงช่วย วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4028 435353010061-8 นายนันทภพ   ศิริอนันต์ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4029 435353010068-3 นายสรายุทธ   ชํานาญ วิศวกรรมอุตสาหการ: ค.อก.

4030 435354050018-7 นายเอกชัย   เยี่ยมสิริวุฒิ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4031 435354050025-2 นายอานันท์ชัย   เดชาสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4032 435354050026-0 นางสาวกรนิตย์   ทองเจือเพชร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4033 435354050032-8 นายสถาพร   ม้าแก้ว วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4034 435364051001-1 นายกิตติศักด์ิ   สุวลักษณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4035 435364051003-7 นายชยุตม์   นิยมวาส วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4036 435364051028-4 นายเอกพงษ์   บัวเพ็ชร วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4037 435364051030-0 นายอาหมัดตอบิบ   บินดอเลาะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4038 435364051031-8 นายอนันต์   ยูโซ๊ะ วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4039 435364051034-2 นายพงศธร   ขันนา วิศวกรรมอุตสาหการ: วอ.

4040 154510270001-3 นายเกริกชัย   ชัยอนันตกุล สถาปัตยกรรม: สถ.

4041 154510270003-9 นายแทนเทพ   มุสิกะพันธ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4042 154510270011-2 นายทัชชกร   วงศ์เมือง สถาปัตยกรรม: สถ.

4043 154510270029-4 นายสุไลมาน   หะ สถาปัตยกรรม: สถ.

4044 154510270035-1 นายฮุซนีม์   มาราสา สถาปัตยกรรม: สถ.

4045 154510270036-9 นายกอบชัย   นวนศิริ สถาปัตยกรรม: สถ.



4046 154510270039-3 นางสาวฐิสชญา   คงหม่ัน สถาปัตยกรรม: สถ.

4047 154510270042-7 นายธนวัตน์   ธรรมโชติ สถาปัตยกรรม: สถ.

4048 154510270044-3 นายธํารงศักด์ิ   สินชู สถาปัตยกรรม: สถ.

4049 154510270048-4 นายปฐมพร   ปุบผะโก สถาปัตยกรรม: สถ.

4050 154510270049-2 นายประภากร   แสงสุวรรณ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4051 154510270050-0 นางสาวปริศนา   ทิพย์กองลาศ สถาปัตยกรรม: สถ.

4052 154510270053-4 นายพลากร   พินิจสกุล สถาปัตยกรรม: สถ.

4053 154510270054-2 นายพันธ์ธัช   ทวีศรี สถาปัตยกรรม: สถ.

4054 154510270055-9 นายพิทักษ์พล   ด้วงเมือง สถาปัตยกรรม: สถ.

4055 154510270064-1 นางสาวศิรินทิพย์   รัตนพงษ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4056 154510270071-6 นายอําพล   ดวงฉิม สถาปัตยกรรม: สถ.

4057 154510272008-6 นางสาวชุติมา   เห่เรือ สถาปัตยกรรม: สถ.

4058 154510272029-2 นายไชยวัฒน์   รอดเกิด สถาปัตยกรรม: สถ.

4059 155510270001-2 นายกนกพล   ขาวสุวรรณ สถาปัตยกรรม: สถ.

4060 155510270004-6 นายจิรเวช   ภิญโญ สถาปัตยกรรม: สถ.

4061 155510270006-1 นางสาวทัศน์วรรณ   เจิมขวัญ สถาปัตยกรรม: สถ.

4062 155510270007-9 นายนริศ   ชูช่ืน สถาปัตยกรรม: สถ.

4063 155510270009-5 นางสาวเบญญาภา   ก้ิมเส้ง สถาปัตยกรรม: สถ.

4064 155510270013-7 นายพีรัช   เจริญผล สถาปัตยกรรม: สถ.

4065 155510270014-5 นายภัทรพล   มุสิกะไชย สถาปัตยกรรม: สถ.

4066 155510270015-2 นายภิคเณศ   รักดํา สถาปัตยกรรม: สถ.

4067 155510270016-0 นายมงคลศักด์ิ   พูลอินทร์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4068 155510270019-4 นางสาวเรียมระวี   เพชรรัตน์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4069 155510270020-2 นายวนศักด์ิ   มากเน่ียว สถาปัตยกรรม: สถ.

4070 155510270021-0 นางสาววิชิตา   ข้องจิตร์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4071 155510270022-8 นางสาววิภาวดี   จันทภาโส สถาปัตยกรรม: สถ.

4072 155510270023-6 นายสิทธิชัย   จันทร์แก้ว สถาปัตยกรรม: สถ.

4073 155510270024-4 นางสาวสุกัญญา   จันทร์ทอง สถาปัตยกรรม: สถ.

4074 155510270025-1 นายอธิรนันท์   นิลการณ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4075 155510270026-9 นายอเสกข   วงศ์สุวรรณ สถาปัตยกรรม: สถ.



4076 155510270027-7 นางสาวอาทิตยา   ผลเงาะ สถาปัตยกรรม: สถ.

4077 155510270029-3 นายอิมรอน   บิลอะหลี สถาปัตยกรรม: สถ.

4078 155510270030-1 นายเอกพงษ์   นวลออง สถาปัตยกรรม: สถ.

4079 155510270031-9 นางสาวฑิตาภรณ์  สัมปัญโณ สถาปัตยกรรม: สถ.

4080 155510270032-7 นางสาววิภาดา หนูชูแก้ว สถาปัตยกรรม: สถ.

4081 155510270033-5 นางสาววิภาวี  แก้วเป็นทอง สถาปัตยกรรม: สถ.

4082 155510270034-3 นายวรวุฒิ ฤทธิบูรณ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4083 155510270035-0 นางสาววัณนิภา จงภักดี สถาปัตยกรรม: สถ.

4084 155510270036-8 นางสาวเปียโน  นันทะไสย สถาปัตยกรรม: สถ.

4085 155510270037-6 นางสาวพรชนก อัมรินทร์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4086 155510270038-4 นายฮาซัน ดอเล๊าะ สถาปัตยกรรม: สถ.

4087 155510270039-2 นาย เอกฤทธิ์   อินทอง สถาปัตยกรรม: สถ.

4088 155510270040-0 นางสาวกรรสิริ   ชิตวงศ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4089 155510270041-8 นางสาวกิตติยา   ปะนะรัตน์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4090 155510270042-6 นายจิรศักด์ิ   ละอองแก้ว สถาปัตยกรรม: สถ.

4091 155510270044-2 นางสาวฐิติรัตน์   สุวรรณรัตน์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4092 155510270045-9 นายณัฐนนท์   นัญญานันท์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4093 155510270046-7 นางสาวณัฐรดี   ดําศรี สถาปัตยกรรม: สถ.

4094 155510270047-5 นายทํานุรัฐ   กราชู สถาปัตยกรรม: สถ.

4095 155510270048-3 นางสาวธันยธรณ์   จิตจันทร์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4096 155510270049-1 นายธิปกรณ์   รัตนอมรภิรมย์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4097 155510270050-9 นางสาวนงลักษณ์   ธนประสิทธิชัย สถาปัตยกรรม: สถ.

4098 155510270051-7 นายนัฐพลสิทธิ์   จิตรัตน์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4099 155510270052-5 นางสาวนันทัชพร   เก้ือกิจ สถาปัตยกรรม: สถ.

4100 155510270053-3 นายปกรณ์   มาลิยัน สถาปัตยกรรม: สถ.

4101 155510270055-8 นางสาวปัทมาภรณ์   เพ่ิมพูน สถาปัตยกรรม: สถ.

4102 155510270056-6 นายพงศกร   กันภัย สถาปัตยกรรม: สถ.

4103 155510270057-4 นายพีรวัฒน์   พันธนียะ สถาปัตยกรรม: สถ.

4104 155510270058-2 นายภานุวัฒน์   ชูระหมาน สถาปัตยกรรม: สถ.

4105 155510270059-0 นายมีชัย   กิจการ สถาปัตยกรรม: สถ.



4106 155510270060-8 นายวรภัทร์   ไชยจารี สถาปัตยกรรม: สถ.

4107 155510270061-6 นางสาววิไลลักษณ์   อินทกานนท์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4108 155510270062-4 นางสาวสาวิตรี   แสงหิรัญ สถาปัตยกรรม: สถ.

4109 155510270063-2 นางสาวสุนิษา   ชูแก้ว สถาปัตยกรรม: สถ.

4110 155510270064-0 นางสาวอิษยา   ทองเอียด สถาปัตยกรรม: สถ.

4111 155510270065-7 นางสาวเมรีนาร์   แวมิง สถาปัตยกรรม: สถ.

4112 155510270066-5 นายสุริยะ   ปานรัตน์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4113 155510270067-3 นายณัฐพงศ์   บิลยะแม สถาปัตยกรรม: สถ.

4114 155510270069-9 นายยศกร   เอกนรวุฒิ สถาปัตยกรรม: สถ.

4115 155510270070-7 นางสาวนูรกัรตีนา   อามิง สถาปัตยกรรม: สถ.

4116 155510270071-5 นายภูริทัศน์   แก้วฉิมพลี สถาปัตยกรรม: สถ.

4117 155510270073-1 นางสาวกนกอร   สุทธิพันธ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4118 155510270074-9 นายกลวัชร   เพ็ชรมณี สถาปัตยกรรม: สถ.

4119 155510270075-6 นายกิจติพงษ์   อินทร์ตา สถาปัตยกรรม: สถ.

4120 155510270076-4 นางสาวชนิตา   สุรหมีน สถาปัตยกรรม: สถ.

4121 155510270077-2 นายทศพร   คงทอง สถาปัตยกรรม: สถ.

4122 155510270078-0 นางสาวนันทิชา   กิตติตระกูลกาล สถาปัตยกรรม: สถ.

4123 155510270079-8 นางสาวปทุมรัตน์   ระงับพาล สถาปัตยกรรม: สถ.

4124 155510270080-6 นายประมวล   อารมณ์ฤทธิ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4125 155510270081-4 นายพิพัฒน์   เขียวจันทร์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4126 155510270082-2 นายภูษิต   สุขไพบูลย์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4127 155510270083-0 นายสิริพงศ์   พลวัฒน์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4128 155510270084-8 นางสาวอัญชลีพร   มีชู สถาปัตยกรรม: สถ.

4129 155510270085-5 นายไกวัล   ฤทธาภัย สถาปัตยกรรม: สถ.

4130 155510272001-0 นายฆนาการ   ธนปิยังกูร สถาปัตยกรรม: สถ.

4131 155510272002-8 นางสาวฐิตาภา   ไชยวงศ์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4132 155510272003-6 นายณัฐพงศ์   ทิมทอง สถาปัตยกรรม: สถ.

4133 155510272004-4 นายณัฐพล   ขุนตําลิ สถาปัตยกรรม: สถ.

4134 155510272005-1 นายณัฐากร   หมัดจันทร์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4135 155510272006-9 นางสาวนับเดือน   นพรัตน์ สถาปัตยกรรม: สถ.



4136 155510272008-5 นางสาวฝนทิพย์   เจียรบุตร สถาปัตยกรรม: สถ.

4137 155510272009-3 นางสาวพรรณงาม   ศิริ สถาปัตยกรรม: สถ.

4138 155510272010-1 นายภัทระ   หัสดีวิจิตร สถาปัตยกรรม: สถ.

4139 155510272011-9 นางสาวภัทราวดี   เพชรประกอบ สถาปัตยกรรม: สถ.

4140 155510272012-7 นายภาณุวัฒน์   ด้วงคง สถาปัตยกรรม: สถ.

4141 155510272014-3 นางสาวมธุรืน   ฉิมล่องดํา สถาปัตยกรรม: สถ.

4142 155510272015-0 นายยุทธพล   หนูทิม สถาปัตยกรรม: สถ.

4143 155510272016-8 นางสาววรรณดี   เพ็ญมาศ สถาปัตยกรรม: สถ.

4144 155510272017-6 นางสาววรรณประภา   เพ็งอุ่น สถาปัตยกรรม: สถ.

4145 155510272018-4 นายวิกราณ   ไชยแก้ว สถาปัตยกรรม: สถ.

4146 155510272019-2 นางสาววิชชุดา   ยกย่อง สถาปัตยกรรม: สถ.

4147 155510272020-0 นายสรณฤทธิ์   ทิวแพ สถาปัตยกรรม: สถ.

4148 155510272021-8 นางสาวสุภารัตน์   พัฒน์แช่ม สถาปัตยกรรม: สถ.

4149 155510272022-6 นายสุรศักด์ิ   พงษ์นวล สถาปัตยกรรม: สถ.

4150 155510272023-4 นายอนุรักษ์   ไกรแก้ว สถาปัตยกรรม: สถ.

4151 155510272024-2 นายอานนท์   รักราวี สถาปัตยกรรม: สถ.

4152 155510272025-9 นางสาวอาภาวรรณ   เจริญสุข สถาปัตยกรรม: สถ.

4153 155510272026-7 นางสาวนิตยา   สงวนการ สถาปัตยกรรม: สถ.

4154 155510272027-5 นางสาวอุไรวรรณ   ห่อทอง สถาปัตยกรรม: สถ.

4155 155510272028-3 นายจิรกิตต์ิ   ยิ่งจําเริญศาสตร์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4156 155510272030-9 นายทวีศักด์ิ   เสนาวัลย์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4157 435054060058-7 นายปัฐวีร์   เปกะมล สถาปัตยกรรม: สถ.

4158 435152010009-3 นายบุรินทร์   เครือณรงค์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4159 435152010028-3 นายสาธิต   จะโรรัมย์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4160 435152010050-7 นายนันทวุฒิ   ขาวสี สถาปัตยกรรม: สถ.

4161 435152010054-9 นายกิตติพงษ์   ใสเพ้ีย สถาปัตยกรรม: สถ.

4162 435252010008-3 นายชนินทร์   หมอแก้ว สถาปัตยกรรม: สถ.

4163 435252010010-9 นางสาวนิตยา   สวัสดี สถาปัตยกรรม: สถ.

4164 435252010012-5 นายภาณุเดช   รอบคิด สถาปัตยกรรม: สถ.

4165 435252010039-8 นางสาวนิตยา   เพ็งพอรู้ สถาปัตยกรรม: สถ.



4166 435252010041-4 นางสาวภีรณีย์   ธรรมสืบศักด์ิ สถาปัตยกรรม: สถ.

4167 435252010048-9 นายเฉลิมชัย   สิทธิชัย สถาปัตยกรรม: สถ.

4168 435352010042-0 นางสาวนิชา   เรืองสุริยกิจ สถาปัตยกรรม: สถ.

4169 435352010047-9 นางสาวชุติมา   สุวรรณรัตน์ สถาปัตยกรรม: สถ.

4170 435352010048-7 นางสาวนิชาภัทร   อรรถพรรังษี สถาปัตยกรรม: สถ.

4171 435352010067-7 นายชนาธิป   ชํานาญเนียม สถาปัตยกรรม: สถ.

4172 435352011003-1 นางสาวจรีภรณ์   กาเล่ียง สถาปัตยกรรม: สถ.

4173 435352011011-4 นายนิธิ   สิทธิสุข สถาปัตยกรรม: สถ.

4174 435352011022-1 นายสุริยา   บุญยอด สถาปัตยกรรม: สถ.

4175 435352011034-6 นายปริญญา   โสเจยยะ สถาปัตยกรรม: สถ.

4176 154201040031-5 นางสาวจรรยา   บุญมานุช อาหารและโภชนาการ: อภ.

4177 154401040003-0 นางสาวฟารอฉ๊ะ   ยีรัน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4178 154401040005-5 นางสาวสุนิสา   สมัดเอียด อาหารและโภชนาการ: อภ.

4179 154401040008-9 นางสาวทิพย์กมล   ห้วยห้อง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4180 154401040009-7 นางสาวธิดารัตน์   ต้องชู อาหารและโภชนาการ: อภ.

4181 154401040034-5 นางสาวกาญจน์หทัย   เจริญพร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4182 154401040046-9 นางสาวชุติมา   นพแก้ว อาหารและโภชนาการ: อภ.

4183 154401040050-1 นางสาวดวงพร   เกตุสอาด อาหารและโภชนาการ: อภ.

4184 154401040059-2 นางสาวปิยาพัชร   เกตุแก้ว อาหารและโภชนาการ: อภ.

4185 154401040102-0 นางสาวกัลยา   ศรีต้ังวงศ์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4186 154401040104-6 นางสาวสุธนี   ศรีทะชะ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4187 155201040002-5 นายจตุพล   ชะนะสุข อาหารและโภชนาการ: อภ.

4188 155201040003-3 นางสาวชิโนรส   บัวทอง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4189 155201040004-1 นางสาวณัฐธิดา   ช่วยเจริญ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4190 155201040005-8 นางสาวธาริษา   เอกวิไล อาหารและโภชนาการ: อภ.

4191 155201040006-6 นางสาวนวภรณ์   กัญญา อาหารและโภชนาการ: อภ.

4192 155201040007-4 นางสาวนันธิญา   รัตนโชติ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4193 155201040008-2 นางสาวป่านแก้ว   ชูเพชร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4194 155201040009-0 นางสาวปิยนุช   จันมาก อาหารและโภชนาการ: อภ.

4195 155201040010-8 นางสาวผกาวรรณ   สมบูรณ์มาก อาหารและโภชนาการ: อภ.



4196 155201040011-6 นางสาวฝนทิพย์   สุเหร็น อาหารและโภชนาการ: อภ.

4197 155201040012-4 นางสาวพาตีเมาะ   เลาะยี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4198 155201040013-2 นางสาวฟาตีฮะห์   หะยีสุหลง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4199 155201040014-0 นางสาวภาวดี   เซ่งเอียง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4200 155201040015-7 นายลวัฒน์   แดงหวาน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4201 155201040016-5 นางสาววนพชร   บุญเรืองขาว อาหารและโภชนาการ: อภ.

4202 155201040017-3 นางสาววรรณนิสา   ชูยิ่ง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4203 155201040018-1 นางสาววิภาดา   ช่วยแป้น อาหารและโภชนาการ: อภ.

4204 155201040019-9 นางสาวสุพิศ   แสงหิรัญ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4205 155201040020-7 นางสาวสุวิมล   พลสงคราม อาหารและโภชนาการ: อภ.

4206 155201040021-5 นางสาวเสาวลักษณ์   รัฐจักร์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4207 155201040022-3 นางสาวอังคณา   สุดสุข อาหารและโภชนาการ: อภ.

4208 155201040023-1 นางสาวอัซมิน   เหล็มหมัน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4209 155201040025-6 นางสาวอามีนา   หลงเดวา อาหารและโภชนาการ: อภ.

4210 155201040026-4 นางสาวกามีลาห์   กะลูเเป อาหารและโภชนาการ: อภ.

4211 155201040027-2 นางสาวจิรารัตน์   กงเซ่ง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4212 155201040028-0 นางสาวจุฑามาศ   ศรีสุข อาหารและโภชนาการ: อภ.

4213 155201040029-8 นางสาวชุติกาญจน์   แก้วละเอียด อาหารและโภชนาการ: อภ.

4214 155201040030-6 นางสาวชไมพร   แก้วมณี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4215 155201040031-4 นางสาวญาณิน   ยุ่นเซ็ง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4216 155201040032-2 นางสาวนภาดล   ทองมีขวัญ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4217 155201040033-0 นางสาวประภาภรณ์   เกล้ือกล่ิน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4218 155201040034-8 นางสาวภาลินี   อ้นชู อาหารและโภชนาการ: อภ.

4219 155201040035-5 นางสาวลักขณา   มีสาคร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4220 155201040036-3 นางสาววารินทร์   จันดี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4221 155201040037-1 นางสาวศิริรัตน์   ภูมิตลาด อาหารและโภชนาการ: อภ.

4222 155201040038-9 นางสาวสกลวรรณ   สกาวรรณ์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4223 155201040039-7 นางสาวเกศกนก   งาคม อาหารและโภชนาการ: อภ.

4224 155201040040-5 นายเทอดพงศ์   บัวทอง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4225 155201040041-3 นางสาวเพ็ญณภา   เขียวหลี อาหารและโภชนาการ: อภ.



4226 155201040042-1 นางสาวแพรวพรรณ   อ่อนแก้ว อาหารและโภชนาการ: อภ.

4227 155201040043-9 นายศุภสิทธิ์   บุญเพ็ง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4228 155201040044-7 นางสาวขนิษฐา   กิจสถิตย์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4229 155201040045-4 นางสาวกอบกุล   แสงอําไพ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4230 155401040001-3 นางสาวกรรณิการ์   ด่วนมี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4231 155401040002-1 นายกิตติภพ   แซ่ต้ัง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4232 155401040005-4 นางสาวจารุวรรณ   ช่วยอินทร์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4233 155401040007-0 นางสาวเจนจิรา   สิงหะโรทัย อาหารและโภชนาการ: อภ.

4234 155401040008-8 นางสาวฌาริษา   ทองมา อาหารและโภชนาการ: อภ.

4235 155401040009-6 นางสาวณัฐฐา   ดีเบา อาหารและโภชนาการ: อภ.

4236 155401040010-4 นางสาวณัฐวดี   เฝ้าทรัพย์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4237 155401040011-2 นางสาวณิชกมล   ไวยรัตน์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4238 155401040013-8 นางสาวธารินญา   ชูเจริญวงศ์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4239 155401040014-6 นางสาวนราสิริ   ประชุมชนะ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4240 155401040015-3 นางสาวนิสาชล   แก้วคง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4241 155401040016-1 นางสาวบุษรา   สมใหญ่ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4242 155401040017-9 นายประวิต   ได้รูป อาหารและโภชนาการ: อภ.

4243 155401040018-7 นางสาวปรียาภรณ์   ทรายทอง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4244 155401040019-5 นางสาวปรียาภัทร   จูดจันทร์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4245 155401040022-9 นางสาวเพ็ญศิริ   จุ้ยเริก อาหารและโภชนาการ: อภ.

4246 155401040023-7 นางสาวเพลินตา   หนูน้อย อาหารและโภชนาการ: อภ.

4247 155401040025-2 นางสาวภัสสร   สมสกุล อาหารและโภชนาการ: อภ.

4248 155401040026-0 นางสาวมณฑาทิพย์   ชุมทอง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4249 155401040027-8 นางสาวมาลีนา   จันทรัตนา อาหารและโภชนาการ: อภ.

4250 155401040030-2 นางสาววรรณศิริ   สุนทรกุมาร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4251 155401040031-0 นางสาววรรณา   เก้ือสุวรรณ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4252 155401040034-4 นายศิรินันต์   ไชยพจน์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4253 155401040036-9 นางสาวศุภรัตน์   ขุนนุ้ย อาหารและโภชนาการ: อภ.

4254 155401040038-5 นางสาวสุนิสา   สุดจิต อาหารและโภชนาการ: อภ.

4255 155401040041-9 นางสาวอมรรัตน์   ไสยสุคนธ์ อาหารและโภชนาการ: อภ.



4256 155401040042-7 นางสาวอริสา   ขุนอักษร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4257 155401040043-5 นางสาวอัจฉรา   ชนะศรี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4258 155401040044-3 นางสาวอาซีซะห์   เปเฮาะอีแล อาหารและโภชนาการ: อภ.

4259 155401040047-6 นางสาวกาญจนา   ช่ืนกล่ิน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4260 155401040049-2 นางสาวจริยา   สุทธิดาจันทร์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4261 155401040050-0 นางสาวจันทนี   ตําภู อาหารและโภชนาการ: อภ.

4262 155401040051-8 นางสาวดาลัด   อารมณ์ฤทธิ์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4263 155401040053-4 นางสาวธิดารัตน์   สะติรัน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4264 155401040054-2 นายธีรพงศ์   บัวลอย อาหารและโภชนาการ: อภ.

4265 155401040055-9 นายธีระสิทธิ์   จิตนุกูล อาหารและโภชนาการ: อภ.

4266 155401040057-5 นางสาวนัศรีน่า   ทองเล็ก อาหารและโภชนาการ: อภ.

4267 155401040059-1 นางสาวปทิตตา   เหล่าพรสวรรค์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4268 155401040060-9 นางสาวปวีณ์นุช   ล่องแดง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4269 155401040061-7 นางสาวพรเทพ   รอดพ้น อาหารและโภชนาการ: อภ.

4270 155401040062-5 นางสาวพิชญานิน   นิลประเสริฐ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4271 155401040063-3 นางสาวภัทรภร   ว่องกิตติศักด์ิ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4272 155401040064-1 นายภากร   ศิริเทพวัฒนา อาหารและโภชนาการ: อภ.

4273 155401040066-6 นายภารดา   สุวรรณปัทมะ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4274 155401040067-4 นายมงคล   จันทจิตต์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4275 155401040068-2 นางสาวมิยาวดี   มากตุด อาหารและโภชนาการ: อภ.

4276 155401040069-0 นางสาวมีนา   หมัดเล็ม อาหารและโภชนาการ: อภ.

4277 155401040070-8 นางสาวลดาวัลย์   รัมภามณี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4278 155401040072-4 นางสาวลีญานา   วรวิวัฒน์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4279 155401040073-2 นางสาววนิดา   จิตอารีย์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4280 155401040074-0 นางสาววรรณนิศา   มานะจิต อาหารและโภชนาการ: อภ.

4281 155401040075-7 นางสาววรัญญา   ทองบุญยัง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4282 155401040077-3 นางสาววริษฐา   มาศจร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4283 155401040078-1 นายวาทยากร   สุชาติวุฒิ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4284 155401040079-9 นางสาวศิริรัตน์   อ่อนจง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4285 155401040080-7 นางสาวศิริลักษณ์   เรืองกูล อาหารและโภชนาการ: อภ.



4286 155401040081-5 นางสาวศิริวรรณ   หวานแก้ว อาหารและโภชนาการ: อภ.

4287 155401040082-3 นางสาวศุภาพิชญ์   แก้วหนู อาหารและโภชนาการ: อภ.

4288 155401040083-1 นายสาธิต   แก้วมะโน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4289 155401040085-6 นายสุรศักด์ิ   สบเหมาะ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4290 155401040086-4 นางสาวอภัสสร   ไชยถาวร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4291 155401040087-2 นายอภิชัย   ฉ่ัวสกุล อาหารและโภชนาการ: อภ.

4292 155401040088-0 นางสาวอมรรัตน์   สุคนธมัต อาหารและโภชนาการ: อภ.

4293 155401040089-8 นางสาวอมราวดี   ทองคง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4294 155401040090-6 นางสาวอลิสา   สกุลเด็น อาหารและโภชนาการ: อภ.

4295 155401040091-4 นางสาวอัญธยา   จิตมานะ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4296 155401040094-8 นางสาวฮาบีบ๊ะฮ์   หลับด้วง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4297 155401040095-5 นางสาวเจนจิรา   ฉํ่าเชยหาญ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4298 155401040096-3 นางสาวเนตรปรียา   รัตนพงค์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4299 155401040097-1 นายศาศวัต   เมฆแสน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4300 155401040098-9 นางสาวภควรรณ   ดวงดี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4301 155401040099-7 นางสาวธิดารัตน์   สุวรรณรัตน์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4302 155401040100-3 นางสาวธิดารัตน์   คงเพ็ชร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4303 155401040101-1 นายสุริยะ   บุตรกริม อาหารและโภชนาการ: อภ.

4304 155401040102-9 นางสาวปวิตรา   ธรรมลิขิต อาหารและโภชนาการ: อภ.

4305 155401040103-7 นายเทียนไชย   ทะระศรี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4306 155401040104-5 นางสาวทรงศิริ   เจริญช่วย อาหารและโภชนาการ: อภ.

4307 155401040105-2 นางสาวสุนิสา   วิเชียรขู้ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4308 155401040106-0 นางสาวนพรัตน์   ทองรมย์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4309 155401040107-8 นางสาววราภรณ์   มุสิกะพันธ์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4310 155401040108-6 นายสมประสงค์   แก้วบุญส่ง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4311 435251040002-2 นางสาวกัทลี   ไชยสนสวัสด์ิ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4312 435251040006-3 นางสาวจันทิมา   ปานกระดํา อาหารและโภชนาการ: อภ.

4313 435251040013-9 นางสาวธนาพรรณ   สุวรรณดี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4314 435251040023-8 นางสาวภัทรานุช   หัสดา อาหารและโภชนาการ: อภ.

4315 435251040032-9 นางสาวสุกัญญา   กองหาด อาหารและโภชนาการ: อภ.



4316 435251040035-2 นางสาวสุนิศา   บินสัน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4317 435251040036-0 นายสุรชัย   ทองเน้ืองาม อาหารและโภชนาการ: อภ.

4318 435251040038-6 นางสาวอรรุณี   ชูขาว อาหารและโภชนาการ: อภ.

4319 435251040039-4 นางสาวอรินทร์   ป่ินทอง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4320 435251040057-6 นางสาวอังคณา   ประพัฒน์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4321 435251040068-3 นางสาวยิ่งอรุณ   จันทร์ธํารงค์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4322 435351040003-8 นางสาวกรรณิการ์   แก้วสุขใส อาหารและโภชนาการ: อภ.

4323 435351040004-6 นายกิตติศักด์ิ   ดิษฐ ณ เมือง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4324 435351040005-3 นางสาวกุมารี   วีระสกุล อาหารและโภชนาการ: อภ.

4325 435351040012-9 นายชัยณรงค์   กรงไกรจักร์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4326 435351040013-7 นางสาวชาคริยา   มะโรหบุตร อาหารและโภชนาการ: อภ.

4327 435351040016-0 นางสาวฐิติมา   เพ็งชุม อาหารและโภชนาการ: อภ.

4328 435351040021-0 นางสาวณันฐิณี   มณีนูญ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4329 435351040032-7 นายนิธิพันธ์   สวัสดิภาพ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4330 435351040033-5 นางสาวบุษกร   ผอมเอียด อาหารและโภชนาการ: อภ.

4331 435351040036-8 นางสาวพรรณนิภา   ทองนุ่ม อาหารและโภชนาการ: อภ.

4332 435351040041-8 นายภควันต์   ขุนบรรเทิง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4333 435351040045-9 นางสาววนิดา   ต้ันซ้วน อาหารและโภชนาการ: อภ.

4334 435351040049-1 นางสาววิภาวดี   ศรีสัง อาหารและโภชนาการ: อภ.

4335 435351040050-9 นายศรัณยู   ชนะพาล อาหารและโภชนาการ: อภ.

4336 435351040069-9 นางสาวอาซีซ๊ะ   เหล็มจิ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4337 435351040077-2 นางสาวเปรมกมล   หนูประเสริฐ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4338 435351040079-8 นางสาวแอนต้า   กาหรีม อาหารและโภชนาการ: อภ.

4339 435351040100-2 นางสาวศุภาวรรณ   สุวรรณมณี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4340 435361040015-1 ว่าท่ีร้อยตรีหญิงยุวดี   ขุนภักดี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4341 435361040017-7 นางสาวรสสุคนธ์   วุทธิกูล อาหารและโภชนาการ: อภ.

4342 435361040018-5 นางสาววรินทร   กาวี อาหารและโภชนาการ: อภ.

4343 435361040031-8 นางสาวนุชนาถ   พุทธรรมรงค์ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4344 435361040032-6 นางสาวสุนิษา   จันทร์ประวัติ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4345 435361040035-9 นางสาวอรกมล   ขุนเสถียร อาหารและโภชนาการ: อภ.



4346 435361040038-3 นางสาวชนิกา   แทนโชติ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4347 435361040043-3 นายสุรเชษฐ์   ดาราโชติ อาหารและโภชนาการ: อภ.

4348 255113060001-8 นายมุสตอฟา   ยา ช่างยนต์    รัตภูมิ

4349 นายมุกลิส  บินมาหามะ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4350 นายทวีเกียรติ   รัตนโกสม ช่างยนต์    รัตภูมิ

4351 นายเกรียงไกร   ฤทธิเดช ช่างยนต์    รัตภูมิ

4352 นายกฤษฎา   เกิดศรี ช่างยนต์    รัตภูมิ

4353 นายเทพณรงค์   เขียวท้วม ช่างยนต์    รัตภูมิ

4354 นายจิตภู   ศรีต้ังวงศ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4355 นายเฉลิมชัย   โชติรุ่งโรจน์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4356 นายสมศักด์ิ      โพธิโสดา ช่างยนต์    รัตภูมิ

4357 นายอนุวัฒน์    เพชรสงค์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4358 นายอานนท์    จันยัง ช่างยนต์    รัตภูมิ

4359 นายจตุพร   จันทร์ขวัญ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4360 นายธนพล   ทองละมุล ช่างยนต์    รัตภูมิ

4361 นายธีรพงษ์   วิจะสิกะ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4362 นายศรายุทธ   บาวแซ่มช้อย ช่างยนต์    รัตภูมิ

4363 นายธีรนัย  สุวรรณกําหนด ช่างยนต์    รัตภูมิ

4364 นายภูริทัต   คุ้มครอง ช่างยนต์    รัตภูมิ

4365 นายวรวิทย์    แก้วสม ช่างยนต์    รัตภูมิ

4366 นายภูวศิลป์   พรายอินทร์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4367 นายเสกสรร   บุญแสง ช่างยนต์    รัตภูมิ

4368 นายประยุทธ   รัตนบุรี ช่างยนต์    รัตภูมิ

4369 นายขจรศักด์ิ  มากสุข ช่างยนต์    รัตภูมิ

4370 นายธวัชชัย   เส้งนนท์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4371 นายสราวุฒิ   โพธิ์รักษา ช่างยนต์    รัตภูมิ

4372 นายสุริโญ    รัตนไพบูลย์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4373 นายนิวัฒน์   วิจะสิกะ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4374 นายนัทธพงศ์   นกแก้ว ช่างยนต์    รัตภูมิ

4375 นายจตุพร   หลิกแก้ว ช่างยนต์    รัตภูมิ



4376 นายศักรินทร์    อินทร์ยงค์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4377 นายอุสมาน  สันหมาน ช่างยนต์    รัตภูมิ

4378 นายธีรพงค์   เวศสุวรรณ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4379 นายชาญณธงค์    แก้วนิล ช่างยนต์    รัตภูมิ

4380 นายสุริยา   แก้วศรี ช่างยนต์    รัตภูมิ

4381 นายพีรพัฒน์    พรหมเมศร์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4382 นายปิยะณัฐ   โสพิกุล ช่างยนต์    รัตภูมิ

4383 นายสันติ   ทองรักษา ช่างยนต์    รัตภูมิ

4384 นายเกียรติพันธ์    รัตนพันธ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4385 นายอภิชาติ   มณีรัตน์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4386 นายอมรเทพ   เพชรโสม ช่างยนต์    รัตภูมิ

4387 นายวิทวัส   สายสินธุ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4388 นายเกียรติภูมิ   รัตนพันธ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4389 นายกิตติวิทย์   พ่ึงสามัคคี ช่างยนต์    รัตภูมิ

4390 นายสถาพร   การามหิโต ช่างยนต์    รัตภูมิ

4391 นายธวัชชัย  ทองละมูล ช่างยนต์    รัตภูมิ

4392 นายพลาพร    พรหมขวัญ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4393 นายภูมิภาส    ศรีกระจ่าง ช่างยนต์    รัตภูมิ

4394 นายปรีชา    สุวรรณโชติ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4395 นายนิพนธ์    สุวรรณ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4396 นายกฤษดา   แก้วทองด้วง ช่างยนต์    รัตภูมิ

4397 นายจิรวัฒน์    รามสวัสด์ิ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4398 นายมงคลรัตน์   สุขกา ช่างยนต์    รัตภูมิ

4399 นายศราวุฒิ   มากแก้ว ช่างยนต์    รัตภูมิ

4400 นายณัฐพงศ์   ขวัญแก้ว ช่างยนต์    รัตภูมิ

4401 นายศุภชัย   พรหมมา ช่างยนต์    รัตภูมิ

4402 นายณัฐวุฒิ    อนุสาร ช่างยนต์    รัตภูมิ

4403 นายจักรพันธ์    สุทธิพงศ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4404 นายปฏิญญา    กาญจนะ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4405 นายอัชธัชชัย   พรหมเจริญ ช่างยนต์    รัตภูมิ



4406 นายอัสมาน    หีมมะหมัด ช่างยนต์    รัตภูมิ

4407 นายศาสนาพงษ์   นวลห้ิน ช่างยนต์    รัตภูมิ

4408 นายอุเทน    แก้วงาม ช่างยนต์    รัตภูมิ

4409 นายชาติเช้ือ    เช้ือพราหมณ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4410 นายอดิสร   เวชประสิทธิ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4411 นายเอกชัย   มูเก็ม ช่างยนต์    รัตภูมิ

4412 นายสิทธิชัย   บุญราช ช่างยนต์    รัตภูมิ

4413 นายณัฐวุธ    เรืองกูล ช่างยนต์    รัตภูมิ

4414 นายณัฐพล   โชรัตน์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4415 นายกัดดาฟี   หีมเบ็ญหมัด ช่างยนต์    รัตภูมิ

4416 นายจรัสพงค์   อินรัสพงค์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4417 นายอภิศักด์ิ    หวานแก้ว ช่างยนต์    รัตภูมิ

4418 นายพรเทพ   คําสุวรรณ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4419 นายประยุทธ   แก้วจรนัย ช่างยนต์    รัตภูมิ

4420 นายอําพลศักด์ิ    ไกรรักษ์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4421 นายศุภฤภษ์    เอ่ียมสําลี ช่างยนต์    รัตภูมิ

4422 นายฟาริด    อ้าหลีสะหัส ช่างยนต์    รัตภูมิ

4423 นายกนกพล   ตุกชูแสง ช่างยนต์    รัตภูมิ

4424 นายอดิศักด์ิ   หยาภิรมย์ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4425 นายมารวย   แก้วช่วง ช่างยนต์    รัตภูมิ

4426 นายจิระพัฒน์   ศรีเสริม ช่างยนต์    รัตภูมิ

4427 นายธีรเดช    พูลสวัสด์ิ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4428 นายนิติกร   นุ่มศรีปาน ช่างยนต์    รัตภูมิ

4429 นายอนุวัฒน์   ถิระผะลิกะ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4430 นายอะหมาด   ต้ิงดํา ช่างยนต์    รัตภูมิ

4431 นายบัณฑิตย์   ท้ิงนํ้ารอบ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4432 นายอารี    เจ๊ะเงาะ ช่างยนต์    รัตภูมิ

4433 นายวชิระ   เหมือนแก้ว ช่างยนต์    รัตภูมิ

4434 นายพิเศษ  หมันหนัน ช่างยนต์    รัตภูมิ

4435 นายพิทักษ์  ไม้น้อย ช่างยนต์    รัตภูมิ



4436 นายปิลันธน์   ใบหลํา ช่างยนต์    รัตภูมิ

4437 นายอรัญ   หมีนหนุด ช่างยนต์    รัตภูมิ

4438 นางสาวสุนิษา   มัญชุนากร การตลาด  รัตภูมิ

4439 นายซ๊อฟฟ่ี   สามารถ การตลาด  รัตภูมิ

4440 นางสาวพรพิมล  ปงพิทักษ์ การตลาด  รัตภูมิ

4441 นางสาวอัจฉราภรณ์   ปานแก้ว การตลาด  รัตภูมิ

4442 นางสาวกนกวรรณ   ทองจันทร์ การตลาด  รัตภูมิ

4443 นางสาวนิยดา   รัตนพันธ์ การตลาด  รัตภูมิ

4444 นายภูมิกฤษณ์    เสาร์เพชร การตลาด  รัตภูมิ

4445 นายจิรเมธ    สุวรรณโณ การตลาด  รัตภูมิ

4446 นางสาวสะนีต้า   หมัดยูโส๊ะ การตลาด  รัตภูมิ

4447 นางสาวฌาลิศา    คงชูช่วย การตลาด  รัตภูมิ

4448 นางสาวสุภาภรณ์    พงษ์จีน การตลาด  รัตภูมิ

4449 นางสาวดาริกา   เล็กแก้วเก้ือ การตลาด  รัตภูมิ

4450 นางสาวลัดดา   ศรีเพชร การตลาด  รัตภูมิ

4451 นางสาวจิลวรรณ    พลภากิจ การตลาด  รัตภูมิ

4452 นางสาวกาญจนา   จันทร์แก้ว การตลาด  รัตภูมิ

4453 นางสาวหทัยรัตน์    สําเภาทอง การตลาด  รัตภูมิ

4454 นางสาวเพ็ญนภา   บุญส่ง การตลาด  รัตภูมิ

4455 นางสาวรัตนาภรณ์   บินลําหมาน การตลาด  รัตภูมิ

4456 นางสาวสุดารัตน์   สุวรรณชาตรี การตลาด  รัตภูมิ

4457 นางสาววรินธาร   เวทย์ปัญญา การตลาด  รัตภูมิ

4458 นางสาวณัฐพร    พุทธังกุโร การตลาด  รัตภูมิ

4459 นางสาวนิภาพร    ศรีจันทร์งาม การตลาด  รัตภูมิ

4460 นางสาวอัสมะ    หมัดศิริ การตลาด  รัตภูมิ

4461 นางสาวอุบลวรรณ   ละมุล การตลาด  รัตภูมิ

4462 นางสาววิจัยรัก    กาญจนเพ็ญ การตลาด  รัตภูมิ

4463 นางสาวปริศนา   เพ็ชรประคอง การตลาด  รัตภูมิ

4464 นางสาวรอซีด๊ะ   หมัดศรี การตลาด  รัตภูมิ

4465 นางสาวชฎาพร    ชูช่วย การตลาด  รัตภูมิ



4466 นางสาววรางคณา    ทองทุ่ม การตลาด  รัตภูมิ

4467 นางสาวสมฤดี   ขวัญทอง การตลาด  รัตภูมิ

4468 นางสาวพฤกษา    อ่อนแก้ว การตลาด  รัตภูมิ

4469 นางสาวพัชรียา   แสงนวล การตลาด  รัตภูมิ

4470 นางสาวยุพาพรรณ    บุญรอด การตลาด  รัตภูมิ

4471 นางสาวสุพัตตรา    ลิมมิตร์ การตลาด  รัตภูมิ

4472 นางสาวอริสา   ปานเพ็ชร การตลาด  รัตภูมิ

4473 นางสาวชญานิศ   แก้วดี การตลาด  รัตภูมิ

4474 นางสาวจงกลณี    เพชรสุข การตลาด  รัตภูมิ

4475 นางสาวศุภาวรรณ  สุขสวัสด์ิ การตลาด  รัตภูมิ

4476 นางสาวธนพร    ศรีวิลัย การตลาด  รัตภูมิ

4477 นางสาววรรณชนียรัตน์   เพ็ญศรี การตลาด  รัตภูมิ

4478 นางสาวนุชนาถ    ฉลาดลัน การตลาด  รัตภูมิ

4479 นางสาวดวงกมล    สิทธิ์ฤทธิ์ การตลาด  รัตภูมิ

4480 นางสาวดารุณี    บัวแก้ว การตลาด  รัตภูมิ

4481 นางสาวกุสุมา    ณรงค์รัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4482 นางสาวยุวธิดา   ทองคําแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4483 นายศรัณย์   แจ๊ะแต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4484 นายธนพล   ศรีวรรณ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4485 นางสาวบงกช    พูลแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4486 นายจิรศักด์ิ    สังข์คง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4487 นายพงศ์พิฑูรย์   พรหมเรือง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4488 นายขจรเกียรติ    แจ่มจันทา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4489 นายปัณณธร    คีรีรัตน์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4490 นายภูวนัย    หนูทิม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4491 นายฮารีบัน    บุตรา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4492 นายเจนณรงค์    บัวเงิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4493 นายกิตติศักด์ิ   เสรีทัศนเสถียร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4494 นางสาวฐิติพร   หนูแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4495 นายภาณุศร    บุญรอด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ



4496 นายศุภพล    ศิริพงษ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4497 นางสาวปาริฉัตร   ศรีวัง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4498 นางสาวอาภรณ์    ชุมแสง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4499 นายมูญาฮีด   อิสัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4500 นางสาวหัทญา    แก้วงาม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4501 นายแสนภูมิ    พัสธร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4502 นายเกริกฤทธิ์    พรายบัว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4503 นายสุทธิรักษ์    จินดาวงศ์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4504 นายปกพล   สังข์แก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4505 นางสาวปนัดดา    ลองพิชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4506 นายเจษฎา    ขําเกล้ียง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4507 นายทรงยศ   ชีระนาวิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4508 นางสาวสุภาภรณ์    พงศ์ศิริธนานนท์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4509 นางสาวกิตติญา   สุวรรณชาตรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4510 นายทรงยศ   ชีระนาวิน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4511 นายคณาวุฒิ   อินทบุตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4512 นายชูเกียรติ    อภิรดีเมธากุล เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4513 นายเชาวี   สามารถ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4514 นางสาวเกณิกา   ทองอนันต์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4515 นางสาวฤทัยรัตน์   ด้วงมาก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  รัตภูมิ

4516 นายภูชิต    แสงทอง ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4517 นายพงษ์พิทักษ์   ศิริพันธุ์ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4518 นายนิติกร   กาญจนโรจน์ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4519 นายวินัย   หมานแพทย์ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4520 นายอนุรักษ์   ขยันการ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4521 นายชาญยุทธ์    แก่นเพ็ชร ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4522 นายวีรยุทธ   ศรีไสย ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4523 นายกัมปนาท    สีแก้วอินทร์ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4524 นายชานนท์    แสงสุณีนิวัฒน์ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4525 นายภูวนาฎ   แก้วจันทร์ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ



4526 นายวรวัช   รักสกุล ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4527 นายศรราม   สําราญ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4528 นายอัมรัน    พันธุ์พฤกษ์วิทยา ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4529 นายดลวากิฟ   ท้ิงนํ้ารอบ ช่างกลเกษตร   รัตภูมิ

4530 นายวีรศักด์ิ    ศรีสุวรรณ เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4531 นายอนุวัฒน์   แก้วศรีสังข์ เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4532 นายธนูศิลป์    บุญจันทร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4533 นายชินวัตร   ศรีวรรณ เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4534 นายชาคริน    ดวงพัตรา เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4535 นางสาวกุณฑิกา    สัญชนะ เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4536 นางสาวอนุสรา   แก้วชูเสน เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4537 นายวีระศักด์ิ    ขันเอียด เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4538 นายประสิทธิ์    จุฬทอง เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4539 นายประดิษฐ์   ทัศนลีลพร เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4540 นายวุฒิไกร    ฆังคะมะโน เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4541 นายวีรพงศ์   หลานอา เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4542 นายจักรพงษ์    เกตุกลางดอน เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4543 นายสิทธิโชค    หรดี เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4544 นางสาวธาราภรณ์   โปตะวัฒน์ เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4545 นายวิทยา    แซ่จอง เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4546 นางสาวกัลยา   ศรีสุธรรม เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4547 นางสาวเพ็ญนภา   คําน้อย เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4548 นายเขมชาติ    วันจังหวัด เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4549 นายณัฐพล    เสียงเล็ก เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4550 นายธีรพล   สุวรรณชาตรี เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4551 นายพรเทพ   จํานงค์ เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4552 นายทศพล    ก้ังสกุล เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4553 นายอนุชิต    เปาะทอง เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4554 นายคมกริช    กุลนิล เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4555 นายจิรศักด์ิ    ตัวบุญ เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ



4556 นายเศษตพงศ์   คชินทร เทคนิคคอมพิวเตอร์   รัตภูมิ

4557 นางสาวกันยา   รักนุ้ย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4558 นางสาวบุหงา   หลีหีม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4559 นางสาวมนธิสา    แถวธรรม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4560 นางสาวรัตนา    หวันทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4561 นางสาววาสนา    มาณีเฮ็ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4562 นางสาววรรณศิกา    สะแหละ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4563 นางสาวณิชาภัทร    วงษ์ม่วย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4564 นางสาวอาตีก๊ะ    บิลก่อเด็ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4565 นางสาวอามีหน๊ะ   หมานระโต๊ะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4566 นางสาวอุดมพร    สุวรรณกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4567 นางสาววนิดา   หมัดลีหมีน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4568 นางสาวสุกาญดา    เจ๊ะมะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4569 นางสาวยุหรอ   บิลไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4570 นายภานุศักด์ิ   รอดเรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4571 นางสาวปิยาภรณ์    จันทสระ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4572 นางสาวสุชาวดี   หมู่เก็ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4573 นายธีรศักด์ิ    ชูดํา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4574 นางสาววิชญาพร     ยอดสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4575 นายญัตติพงศ์    พลพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4576 นายอัฑฒ์ชากฤต    อินดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4577 นายนันท์นิพัทธ์    เขียวนุ้ย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4578 นายศราวุธ    พันธุสะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4579 นายภูวดล    แก้วพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4580 นางสาวนิตยา    มะรุท คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4581 นางสาวก่ิงแก้ว    อินทร์ด้วง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4582 นางสาวภูรินทร์    สมเปล่ียน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4583 นางสาวอนัญญา    เพชรแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4584 นางสาวโสธยา    ดีสกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4585 นางสาวฝาตีหม๊ะ    แอเหย็บ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ



4586 นายวีรยุทธ   แวหามะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4587 นายยูโสบ    อาดํา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4588 นางสาวจิราพร   วงศ์วาสนา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4589 นางสาวจารุวรรณ   นาคจินดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4590 นางสาวฐาปนีย์    ชูสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4591 นางสาวพรทิพา    สุวรรณชาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4592 นางสาวภัทรนันท์    พันธะศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4593 นางสาวอรสา    สุวรรณรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4594 นางสาวชไมนกา   แก้วขาว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4595 นางสาวอนงค์นาถ    เหมกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4596 นางสาวปวีณา    มูเก็ม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4597 นางสาวสาริณี    ศักด์ิดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4598 นายฮามีน   หีมมะหมัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4599 นางสาวนิลเนตร    ขันแกล้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4600 นางสาวกิตติยา   จันทร์เรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4601 นางสาวนัฏฐยา    นวลละออ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4602 นายพสิษฐ์    กิติลาโภ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4603 นางสาวสุธัญญา    สังข์ทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4604 นางสาวอังคณา    สิทธิพันธ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4605 นายณัฐพล    หวันสู คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4606 นางสาววรรณศิริ    แก้วน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4607 นางสาวอังคณา    สุวรรณวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4608 นางสาวศรัณย์ภัทร   แก่นแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4609 นางสาวสายสุณีย์     จูทองคํา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4610 นางสาวสุชาวดี   บุญม่ิง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4611 นางสาวสุนิษา   ชูคดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4612 นางสาวอรัญญา   ปราบณรงค์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4613 นางสาวศุภลักษณ์    คงเกล้ียง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4614 นางสาวกาลาโสม    วุ่นชูแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4615 นางสาวบารีซ่าร์    ผลโสดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ



4616 นายศิริศักด์ิ    มิสรัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4617 นางสาวขนิษฐดา    โอะหมาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4618 นางสาววรรณิดา    หมัดนุ้ย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4619 นางสาวอัสมา    บินบอสอ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4620 นางสาวสรรภัส   สังข์ทองกูล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4621 นางสาวอังคณา    รามภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4622 นางสาวกมลวรรณ   สุทธิมุสิก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4623 นางสาวฐิติมา    อักษรเนียม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4624 นายเอกฉัตร   อุบลจินดา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4625 นางสาวนิภาวรรณ   สิงห์เน่ียว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4626 นายสันติ   สันติเมธาพิพัฒน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4627 นางสาวอัญชลี    บุระชัด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4628 นายวิทูร    ตรีสุวรรณ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4629 นางสาวพิชชาภา    พรมนิล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4630 นางสาวอุมาภรณ์    เพชร์มุณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4631 นายอภิสิทธิ์    บิลและ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4632 นางสาวณัฐธิดา   สุนทราภรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4633 นางสาวดาราวรรณ์  เก้ือชาติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4634 นางสาวศศิกาญจน์    เกปัน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4635 นายวิทยา  ขุนไพชิต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4636 นางสาวบุญเอ้ือ    พรรณภักดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4637 นางสาวสุมิตา    ธรรมรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4638 นางสาวรุ่งนภา   บุญรัตน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4639 นายปรีชาชัย   คําสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4640 นางสาวกัลยารัตน์    บุญจันทร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4641 นางสาวอนุธิดา    โหดหมาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4642 นางสาวพิมพิกา    เตชะวรรโต คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4643 นางสาวพรรณราย   วงษ์งาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4644 นางสาวมาลิษา   รักพูนแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4645 นางสาวสุภาภรณ์    ถนอมพงษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ



4646 นางสาวอนัญญา   เมืองแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4647 นางสาวรอบีอะ    ศรีรัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4648 นายดุสิต   หมิดแสล้ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4649 นางสาวสุดาภรณ์    ภะติ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4650 นางสาวผกา   พะมณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4651 นางสาวนภัส   พรมทองแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4652 นางสาวนันทิกานต์   รอดแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4653 นางสาวนงเยาว์     ถวิลวรรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4654 นางสาวสุณีย์   คงเล่ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4655 นางสาวนันทิสา    จันทร์เรือง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4656 นางสาวนิตยา     ศิลาพรหม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4657 นางสาวนิตยา    เรืองคง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4658 นางสาวธิดาวรรณ   จันสุด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4659 นางสาวนูรียา    หมัดยู่โสะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4660 นางสาวพิมภาพร    ศรีวิชัย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4661 นางสาวจุฑารัตน์    สมใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4662 นางสาวรัตติการ    ดิสระมุณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4663 นายอภิสิทธิ    ฉายมุณี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4664 นางสาวเบญจรัตน์    ไทรฟัก คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4665 นางสาวปิยนุช     วรรณละออ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4666 นางสาวสุจิตรา    สุวรรณกาญจน์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4667 นางสาวจิราพร    ด้วงหวัง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4668 นางสาวอรอนงค์    รอยะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4669 นางสาวพรทิวา    เชิงสาโร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4670 นางสาวนิตยา    อนุสาร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4671 นายภูวรุจ   บุญทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4672 นางสาวธิติยา    สุวรรณโล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4673 นางสาวชไมพร    พวงแก้ว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4674 นางสาวอันจิรา   เทพรักษ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ    รัตภูมิ

4675 นายกษิด์ิเดช    วงศ์สุวรรณ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ



4676 นายสุเมธ    จีรนนท์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4677 นายวีระพันธุ์     จันสุด เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4678 นายธวัชชัย   แก้วอุบาย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4679 นายนเรศ   หมัดอาดัม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4680 นายอํานาจ    สุวรรณมณี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4681 นายคณาวุฒิ   หนูราช เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4682 นายอดิศร    สกุลเด็น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4683 นายวิวัฒน์    ทองมาก เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4684 นายพีรพงศ์    มณีรักษ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4685 นายณัฐพันธ์   จันจุฬา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4686 นายวีระชัย   เพ็งนวล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4687 นายธนพล   บุญสุวรรณ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4688 นายสรายุทธ    สุวรรณคัง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4689 นายณัฐวุฒิ   เพ็งศรี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4690 นายบุคอรีย์    หมัดสอิ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4691 นายธีระพล    แก้วดีเลิศ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4692 นายเกียรติศักด์ิ    พันธุ์แก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4693 นายเสฏฐวุฒิ    ศรีเพชร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4694 นายเอกพงศ์    นวลรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4695 นายธีรวุฒิ    จันทร์ดํา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4696 นายแวรุสลัน    ยายอ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4697 นายอธินัฐ    ดําประสงค์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4698 นายรวิกร   นิเจริญ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4699 นายอนุชาติ   ดําอําไพ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4700 นายอภิรุณ   แก้วเรือง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4701 นายธวัชชัย   สุพิณรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4702 นายอนุศักด์ิ    จันทภาโส เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4703 นายชรินทร์    คงเก้ือ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4704 นายมาโนชญ์    สุขมี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4705 นายสานิตย์    หนูคง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ



4706 นายธวัชชัย   หมัดเต๊ะ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4707 นายสุรศักด์ิ    มะศรีพันธุ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4708 นายพรชัย    ทองบริบูรณ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4709 นายศุภกานต์    ศรีวะปะ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4710 นายกรวรา   สุวรรณโรจน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4711 นายจรัญ   มนตรี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4712 นายนิเวศน์    แก้ววุ่น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4713 นายปิยพงษ์    รักไชย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4714 นายพยุงชัย   อุทัยหอม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4715 นายไพรัตน์    ทองคํา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4716 นายวัตธี   ฮะยีบิลัง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4717 นายสุรศักด์ิ    วัชรีบํารุง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4718 นายอัฐชัย   เพชรเก้ือ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4719 นายอาหลี    บาวแดง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4720 นายกิตติศักด์ิ   สาและ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4721 นายอนุชิต   อินศรีทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4722 นายเสถียร   ช่วยแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4723 นายสมนึก    บัวแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4724 นายสันติ   จิตตะปาโร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4725 นายปิยนันท์   สุวรรณรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4726 นายนิรนาท    เซ่งสวัสด์ิ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4727 นายกิติคุณ   มิตรสุวรรณ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4728 นายอุหมาด    หลาหวัน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4729 นายจักรกฤษณ์   พูลประภัย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4730 นายวัชรพงษ์    รัตนบูรณ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4731 นายชัชชัย   สุวรรณเดช เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4732 นายภูนันท์    แนวประดับ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4733 นายสุริยะ    สิบมอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4734 นายด่วนสุไลมาน   มุสตาฟา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4735 นายธัณญะวัฒน์   โฆษิตกุลพร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ



4736 นายธนาวุฒิ    เบ็ญลาเต๊ะ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4737 นายพิมาย    ศิลรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4738 นายสุริยะ    บุดดาดวง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4739 นายดลกอเฉด   หมัดอะดํ้า เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4740 นายวีระ    ติวงค์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4741 นางสาววิศวเทพ    บุญเทพ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4742 นายยูหนุด    ริดโต เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4743 นายสิทธิโชค   นนทสร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4744 นายพีรพงษ์    อ่อนรักษ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4745 นายผดุงเกียรติ  สังข์แก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4746 นายนพดล    พลนุ้ย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4747 นายวินัย    ทุ้ยอ้น เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4748 นายจตุรวิตต์    พรหมเมศร์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4749 นายทักษ์ดนัย    จ่าเอียด เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4750 นายอํานาจ   นวลทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4751 นายชานนท์   อ่อนอุไร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4752 นายสมศักด์ิ   ฉันอารี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4753 นายธงชัย    หนูดวง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4754 นายสุรเกียรติ   คงทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4755 นายอําพล    นวลแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4756 นายวีระพล    ไชยจารีย์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4757 นายสถาพร    หลีประสงค์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4758 นางสาวดวงกมล   พระนคร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4759 นายรัญชนพนธ์    คงสุวรรณ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4760 นายฉัตรชัย    ชุมแสน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4761 นายปฐพี   ขุนเศรษฐ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4762 นายยุทธการ   ณ  วาโย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ



4763 นายศักด์ิณรงค์    สุขเจริญ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4764 นายวิษณุ   สุขไกร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4765 นายสิทธิศักด์ิ   มณีโชติ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4766 นายเฉลิมชัย   พรหมจินดา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4767 นายจักราวุฒิ    จันแสงทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4768 นางสาวปาณิพรรณ    ชูมณี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4769 นายอุหมาด   หีมโป๊ะหมอ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4770 นายอิสรพงษ์    สุขโข เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4771 นายอนุวัฒน์   อ่อนรักษ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4772 นายนันทวัฒน์    สิงหพันธ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4773 นายอิสระ    ณ  บางไทร เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4774 นายอรรถชัย   จิตณรงค์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4775 นายกุญชร   ธรรมรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4776 นายสัจจา    กุสสัย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4777 นายสาโรจน์   สุวรรณโณ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4778 นายอนุรักษ์   มานะการ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4779 นายอัลวาซาดัด    ขุนแผน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4780 นายชัยณรงค์   คงนิน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4781 นายฉัตรชัย   มาหาพงษ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4782 นายสุรศักด์ิ    สองคง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4783 นายอภิรัตน์    ศรีเปารยะ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4784 นายบรรจง   บาวแดง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4785 นายวัฒนา  แวบือซา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4786 นายนฤชาติ   สุขมี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ



4787 นายวิโรจน์   ธรรมรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4788 นายอภิสิทธิ์    พัววงศ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4789 นายอภิรักษ์    แก้วจันทร์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4790 นายพงษ์พัฒน์    บัวศรี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4791 นายธีรยุทธ    สมบัติพิบูลย์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4792 นายวีระพงค์   พรหมพานิช เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4793 นายสันติ   พุทธกูล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4794 นายธนาวรรณ   รุ่งสง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4795 นายธนพล   สุขะปุนพันธ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4796 นายณัฏฐศิริ    อินชะนะ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4797 นายธิวา    เอ่ียมสุข เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4798 นายสุวัฒน์    มัดล๊ะ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4799 นายนิตินันท์    รามอินทร์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4800 นายนพดล    นวลแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4801 นายวิษณุ   เมโส เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4802 นายวาสุเทพ     พรหมจันทร์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4803 นายศราวุธ    ณะภัยรี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4804 นายนราพงศ์    พงศสกาล เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4805 นายอาหลี   เหมมัน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4806 นายฮาหรูน    หมัดอะดํ้า เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4807 นายสุรพศ    ไกรสิงห์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4808 นายอุดมศักด์ิ    สุดสุข เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4809 นายศิริชัย    ป่ินสุข เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4810 นายยงยุทธ    พิทักษ์ฉนวน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ



4811 นายอนุพงศ์    เสือกลับ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4812 นายฉัตรชัย   แก้วทอง เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4813 นายปณิธาน    สุขแก้ว เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4814 นายพีรพล    ศรีวงศ์ษา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4815 นายไพศาล    หมัดหลี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4816 นายปัญญา     มูเก็ม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4817 นายสามารถ  หมัดอารี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4818 นายศรายุทธ    เจริญวรรณ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร   รัตภูมิ

4819 นางสาวสุมารินทร์   ชอบแต่ง การบัญชี  รัตภูมิ

4820 นางสาวสุพัตรา    สุขพันธ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4821 นางสาวสุธาทิพย์   ช่างเหล็ก การบัญชี  รัตภูมิ

4822 นางสาววรรณดี    เซ่งเข็ม การบัญชี  รัตภูมิ

4823 นางสาวกฤติกา    กลับแป้น การบัญชี  รัตภูมิ

4824 นางสาวจุฑามาศ    เล่ือนราม การบัญชี  รัตภูมิ

4825 นางสาวสุนิสา    สุขเอียด การบัญชี  รัตภูมิ

4826 นางสาววรรณวิสา    ไชยพรหม การบัญชี  รัตภูมิ

4827 นางสาวนัฐตยา    พรหมวงศ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4828 นางสาวจีรญา    ดําหนก การบัญชี  รัตภูมิ

4829 นางสาวปัทมาวรรณ   แก้วบุตร การบัญชี  รัตภูมิ

4830 นางสาววิภาวรรณ   บัวสม การบัญชี  รัตภูมิ

4831 นางสาวสานะ    หรีมหนก การบัญชี  รัตภูมิ

4832 นางสาวเจนจิรา    เพ็ชรเกล้ียง การบัญชี  รัตภูมิ

4833 นางสาวนาซีเร๊าะฮ์    ทองเส้ง การบัญชี  รัตภูมิ

4834 นางสาวเสาวลักษณ์    บุญยัง การบัญชี  รัตภูมิ



4835 นายอัมรินทร์    ทองวิรัตน์ การบัญชี  รัตภูมิ

4836 นางสาวญาญิณี    หมัดล๊ะ การบัญชี  รัตภูมิ

4837 นางสาวนฤมล    อินทสุวรรณ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4838 นางสาวจิตติมา   ขุนทิพย์ การบัญชี  รัตภูมิ

4839 นางสาวอรนุช    อินสุวรรณโณ การบัญชี  รัตภูมิ

4840 นางสาวสายสมร    สุวรรณชาตรี การบัญชี  รัตภูมิ

4841 นางสาวสกุณา    เพ็ชรเสน การบัญชี  รัตภูมิ

4842 นางสาวชนิกานต์    ทองนอก การบัญชี  รัตภูมิ

4843 นางสาวสุนิษา   หนูเงิน การบัญชี  รัตภูมิ

4844 นางสาวเมริน    หัชบูรณ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4845 นางสาวมินตรา    เซ่งเข็ม การบัญชี  รัตภูมิ

4846 นางสาวเยาวภา   รัตนพันธ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4847 นางสาววิชชุนันท์    คงเพชร การบัญชี  รัตภูมิ

4848 นางสาววิลาวัณย์    แสงเหมือน การบัญชี  รัตภูมิ

4849 นางสาววิศรา   เอมโอช การบัญชี  รัตภูมิ

4850 นางสาวศิริพร    เฉลิมบุญ การบัญชี  รัตภูมิ

4851 นางสาวศิริวรรณ   สุวรรณชาตรี การบัญชี  รัตภูมิ

4852 นางสาวศิวรี    รอดบน การบัญชี  รัตภูมิ

4853 นางสาวศุภักษร    ประกอบย่อง การบัญชี  รัตภูมิ

4854 นางสาวสาธิญา    นกรอด การบัญชี  รัตภูมิ

4855 นางสาวสุกัญญา   แก้วสุวรรณ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4856 นางสาวสชัญญา   สวัสด์ิรักษา การบัญชี  รัตภูมิ

4857 นางสาวสุภาลักษณ์   หนูขวัญ การบัญชี  รัตภูมิ

4858 นางสาวโสรยา   อวภาค การบัญชี  รัตภูมิ



4859 นางสาวเสาวลักษณ์   ฉันทวีโรจน์ การบัญชี  รัตภูมิ

4860 นางสาวอริษา   สุวรรณชาตรี การบัญชี  รัตภูมิ

4861 นางสาวอรณิชา    นันธิโย การบัญชี  รัตภูมิ

4862 นางสาวอรณิชา   เล็กบางพงค์ การบัญชี  รัตภูมิ

4863 นางสาวอรวรรณ    สุขสบาย การบัญชี  รัตภูมิ

4864 นางสาวอรวรรยา   จันทร์คง การบัญชี  รัตภูมิ

4865 นางสาวอรสา   เก้ือหนุน การบัญชี  รัตภูมิ

4866 นางสาวเอรีนา   ตะเอ การบัญชี  รัตภูมิ

4867 นางสาวอรอุมา    มากนวน การบัญชี  รัตภูมิ

4868 นางสาวปิยนุช    พันชู การบัญชี  รัตภูมิ

4869 นางสาวเบญจวรรณ    แซ่ภู่ การบัญชี  รัตภูมิ

4870 นายชัยวัฒน์    ทองสิธิพันธ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4871 นางสาวโสภาพร    ดําวุ่น การบัญชี  รัตภูมิ

4872 นางสาวกรรณิการ์   พุทธสุข การบัญชี  รัตภูมิ

4873 นางสาวเกศวรา   นกแก้ว การบัญชี  รัตภูมิ

4874 นางสาวเกษรารัตน์    อวะภาค การบัญชี  รัตภูมิ

4875 นางสาวเกวดี    สะอาด การบัญชี  รัตภูมิ

4876 นางสาวกุสุมา   จิตตะนัง การบัญชี  รัตภูมิ

4877 นางสาวกัญญาวีร์    แก้วจันทร์ การบัญชี  รัตภูมิ

4878 นางสาวคณิศร    นวนสินธุ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4879 นางสาวจิราพร   ชุมแสง การบัญชี  รัตภูมิ

4880 นางสาวจิรารัตน์   แซ่ซ้ิน การบัญชี  รัตภูมิ

4881 นางสาวจิราภรณ์   แก้วบุญธรรม การบัญชี  รัตภูมิ

4882 นางสาวจีรวรรณ   มณีน้อม การบัญชี  รัตภูมิ



4883 นางสาวจุฑาทิพย์    คําแก้ว การบัญชี  รัตภูมิ

4884 นางสาวจุรีพร    นวลเกล้ียง การบัญชี  รัตภูมิ

4885 นางสาวชนาทิพย์    พิมาลย์กิจ การบัญชี  รัตภูมิ

4886 นางสาวณิชาพร   สุทธิพงค์ การบัญชี  รัตภูมิ

4887 นางสาวณัฐวดี   รองสวัสด์ิ การบัญชี  รัตภูมิ

4888 นางสาวฐิตาภรณ์   มุณีกุล การบัญชี  รัตภูมิ

4889 นางสาวดารัตน์    เกิดทรัพย์ การบัญชี  รัตภูมิ

4890 นางสาวทิพย์สุดา   ทองดีเลิศ การบัญชี  รัตภูมิ

4891 นางสาวทิพย์สุดา   อินทรปาล การบัญชี  รัตภูมิ

4892 นางสาวนฤมล   เรืองรมย์ การบัญชี  รัตภูมิ

4893 นางสาวนิรมล   เดชะ การบัญชี  รัตภูมิ

4894 นางสาวปราญชลี   แก้วอัมพร การบัญชี  รัตภูมิ

4895 นางสาวปัทมา   ฟักสัน การบัญชี  รัตภูมิ

4896 นางสาวมนสิการ    พรหมรุ่ง การบัญชี  รัตภูมิ

4897 นางสาวประภาพร    พุทธิระ การบัญชี  รัตภูมิ

4898 นางสาวปาลิตา   ยอดเจริญ การบัญชี  รัตภูมิ

4899 นางสาวจันทร์จิรา   วงศ์งาม การบัญชี  รัตภูมิ

4900 นางสาวสุภาภรณ์   เรือนสูง การบัญชี  รัตภูมิ

4901 นางสาวอาทิตยา   แก้วจันทร์ การบัญชี  รัตภูมิ

4902 นางสาวจิราวรรณ   สุริยัน การบัญชี  รัตภูมิ

4903 นายกิตติศักด์ิ   อินทสุวรรณ การบัญชี  รัตภูมิ

4904 นางสาววิวรรณ    หมีดเส็น การบัญชี  รัตภูมิ

4905 นางสาวสุจิตรา  ยอดทอง การบัญชี  รัตภูมิ

4906 นางสาวนฤมล   สุทธิรักษ์ การบัญชี  รัตภูมิ



4907 นางสาวอรอุมา    พลายดัด การบัญชี  รัตภูมิ

4908 นางสาวรสสุคนธ์    กุณทะโก การบัญชี  รัตภูมิ

4909 นางสาวโสรัตยา    อ่อนอุ่น การบัญชี  รัตภูมิ

4910 นางสาวเรวดี    แก้วหนู การบัญชี  รัตภูมิ

4911 นางสาวรุศนา    เจ๊ะหีม การบัญชี  รัตภูมิ

4912 นางสาวมาริสา    สุวรรณโณ การบัญชี  รัตภูมิ

4913 นางสาวอรณี   ศรีจิ๋ว การบัญชี  รัตภูมิ

4914 นางสาวสุคนธา    สุวรรณชาตรี การบัญชี  รัตภูมิ

4915 นางสาวปาลิตา    พลายดัด การบัญชี  รัตภูมิ

4916 นางสาวนพนันท์    ประจักษ์เลิศวิทยา การบัญชี  รัตภูมิ

4917 นางสาวกานดา    คงเคว็จ การบัญชี  รัตภูมิ

4918 นางสาวสุดารัตน์   บุตรจริยะ การบัญชี  รัตภูมิ

4919 นางสาวมารีนา    หมาดเด็น การบัญชี  รัตภูมิ

4920 นางสาวดารารัตน์   แย้มสุวรรณ การบัญชี  รัตภูมิ

4921 นางสาวศิริพร   จันทวิรัตน์ การบัญชี  รัตภูมิ

4922 นางสาวปิยนุช    บุญยะวันตัง การบัญชี  รัตภูมิ

4923 นางสาวสุภาพร   เกิดทิพย์ การบัญชี  รัตภูมิ

4924 นางสาวหฤทัย    แก้วงาม การบัญชี  รัตภูมิ

4925 นางสาวเบญจมาศ    ฤกษสโมสร การบัญชี  รัตภูมิ

4926 นางสาววาสนา    อดิศักด์ิกุล การบัญชี  รัตภูมิ

4927 นางสาวสมฤดี   ทองรูจี การบัญชี  รัตภูมิ

4928 นางสาวปิยะพร   สุทธิมิตร การบัญชี  รัตภูมิ

4929 นางสาวกรรณิการ์   สุวรรณมานพ การบัญชี  รัตภูมิ

4930 นางสาวชุตินันต์    มูสิกะสงค์ การบัญชี  รัตภูมิ



4931 นางสาวขวัญนภา   พลายด้วง การบัญชี  รัตภูมิ

4932 นางสาวปวีณ์สิตา    สุขยฤกษ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4933 นางสาวชญาดา    ศรีวะปะ การบัญชี  รัตภูมิ

4934 นางสาวมัลลิกา   คงแก้ว การบัญชี  รัตภูมิ

4935 นางสาววันวิสา   หนูนุ่น การบัญชี  รัตภูมิ

4936 นางสาวสุปริด์ินันท์   นิลโกศรี การบัญชี  รัตภูมิ

4937 นางสาวเมธินี    มีงาม การบัญชี  รัตภูมิ

4938 นางสาวรุ่งนภา   ณะดํา การบัญชี  รัตภูมิ

4939 นางสาวกฤษณา   รอดแก้ว การบัญชี  รัตภูมิ

4940 นางสาวจันจิรา    เพ็ญศรี การบัญชี  รัตภูมิ

4941 นางสาวรุ่งทิพย์    สวัสดิกุล การบัญชี  รัตภูมิ

4942 นางสาวจิรกิตต์ิ   เหมือนทองเก้ือ การบัญชี  รัตภูมิ

4943 นางสาวจิณห์วรา    ทิพแก้ว การบัญชี  รัตภูมิ

4944 นางสาวมนต์จิรา   คงสม การบัญชี  รัตภูมิ

4945 นางสาววารุณี    วรรณดี การบัญชี  รัตภูมิ

4946 นางสาวสายนํ้าผ้ึง    จันทร์พุ่ม การบัญชี  รัตภูมิ

4947 นางสาวนันทิกานต์  ชายแก้ว การบัญชี  รัตภูมิ

4948 นางสาวทิฆัมพร   ขําแก้ว การบัญชี  รัตภูมิ

4949 นางสาวนิตยา   เทพนรินทร์ การบัญชี  รัตภูมิ

4950 นางสาวดวงกมล   แก้วจินดา การบัญชี  รัตภูมิ

4951 นางสาวนันทิยา    ชูมาลี การบัญชี  รัตภูมิ

4952 นางสาวอัสรา   บิลลาแต๊ะ การบัญชี  รัตภูมิ

4953 นางสาวทิพย์วรรณ    ช่วยดํา การบัญชี  รัตภูมิ

4954 นางสาวอุไรพร    แก้วขุนนาง การบัญชี  รัตภูมิ



4955 นางสาวเกตุสุดา     ไชยแสง การบัญชี  รัตภูมิ

4956 นางสาวสุณิสา    สุระเสนี การบัญชี  รัตภูมิ

4957 นางสาวสุภาวดี    ณ   ภิบาล การบัญชี  รัตภูมิ

4958 นางสาวรวินทิพย์   อุไรรัตน์ การบัญชี  รัตภูมิ

4959 นางสาวสิริมา    สุขโน การบัญชี  รัตภูมิ

4960 นางสาววิภาวดี    ไชยภักดี การบัญชี  รัตภูมิ

4961 นางสาวสิริพร   บุญญะสัพ การบัญชี  รัตภูมิ

4962 นางสาวปรีดา    พรหมหอม การบัญชี  รัตภูมิ

4963 นางสาวจันจิรา    สุสัมฤทธิ์ การบัญชี  รัตภูมิ

4964 นางสาวพนิดา   สุวรรณชาตรี การบัญชี  รัตภูมิ

4965 นางสาวเพ็ญศรี   หมัดโส๊ะ การบัญชี  รัตภูมิ

4966 นางสาวอรัญญา    เอมโอช การบัญชี  รัตภูมิ

4967 นางสาวจุฬาลักษณ์   ขวัญกลับ การบัญชี  รัตภูมิ

4968 นางสาวเจนจิรา    จันทร์เอียด การบัญชี  รัตภูมิ

4969 นางสาวชฎาพร    เทศทองมี การบัญชี  รัตภูมิ

4970 นางสาวสุดารัตน์   บุญแก้ว การบัญชี  รัตภูมิ

4971 นางสาวนิศาชล   อินทะเสโน การบัญชี  รัตภูมิ

4972 นางสาวอรอุมา    เพ็ชรรัตน์ การบัญชี  รัตภูมิ

4973 นายปิยะศิลป์    ก้ังยอด การบัญชี  รัตภูมิ

4974 นางสาวลลิตา   สาณะสุวรรณ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4975 นายฮารีส   มะสีละ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4976 นางสาวจิตราภรณ์   ช่วยทุกข์ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4977 นายอานูวา    เจ๊ะสมอเจ๊ะ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4978 นายสุไลมาน    หะยีแยนา นักศึกษาทุน  ศอบต.



4979 นายฮุสเซ็น    วาจิตรกูล นักศึกษาทุน  ศอบต.

4980 นายอาด้ิล   นิยมเดชา นักศึกษาทุน  ศอบต.

4981 นายนเรศ    ศรีสุระคุปต์ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4982 นางสาวสุไรนา   หมัดสอ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4983 นายก้องศักดา    ภาสุรกุล นักศึกษาทุน  ศอบต.

4984 นายอามาน    แวหะมะ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4985 นางสาวมาริณี     กุตงกือเด็ง นักศึกษาทุน  ศอบต.

4986 นายซาฟีอี    สะมาแอ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4987 นายจิรานุวัฒน์     สุขุมธรรมสถิต นักศึกษาทุน  ศอบต.

4988 นายภาคภูมิ    เสรีรัตน์ยืนยง นักศึกษาทุน  ศอบต.

4989 นายทิวัส    คงพิทักษ์ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4990 นายณัฐกานต์    ก้ิมทอง นักศึกษาทุน  ศอบต.

4991 นายวีรพล    สร้างอําไพ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4992 นายปริพัฒน์   พรหมนิมิตร นักศึกษาทุน  ศอบต.

4993 นางสาวฮูไซมะห์   มะ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4994 นางสาวอรนุช   คงอินทร์ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4995 นายอาลีฟ    สารีกะ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4996 นายอันวา    สะหะ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4997 นายอนันต์    หะรอแม นักศึกษาทุน  ศอบต.

4998 นางสาวนาเดีย    ลาเฮศักด์ิสิทธิ์ นักศึกษาทุน  ศอบต.

4999 นายวรวุทธิ    สุวรรณโณ นักศึกษาทุน  ศอบต.

5000 นางสาวนารีสา    อาแว นักศึกษาทุน  ศอบต.

5001 นางสาวอธิฐาน    ศักด์ิศีรนาวา นักศึกษาทุน  ศอบต.

5002 นายอริสมัน    สะมะแอ นักศึกษาทุน  ศอบต.



5003 นายมาลีกี    เหาะแอ นักศึกษาทุน  ศอบต.

5004 นายฟิตตรี    หะมะ นักศึกษาทุน  ศอบต.

5005 นางสาวสุนิสา   หมันเหตุ นักศึกษาทุน  ศอบต.

5006 นางสาวสุภาวดี    ศิลาเกษ นักศึกษาทุน  ศอบต.

5007 นางสาววนิดา    พิทักษ์นรงค์ นักศึกษาทุน  ศอบต.

5008 นายอัซมัน    แวอูมา นักศึกษาทุน  ศอบต.

5009 นายวิหัปติ    ไชยเมล์ นักศึกษาทุน  ศอบต.

5010 นายนครินทร์    จันทรโรจน์ นักศึกษาทุน  ศอบต.

5011 นางสาวจันจิรา    เพ็ชรสุทธิ์ บริหารธุรกิจ


