
No. รหัสนักศกึษา ค าน าหนา้ ชือ่ นามสกลุ

1 056150201001-1 นาย วรกร ทองใบ

2 056150201003-7 นาย ณรงคเ์ดช อนิทรจั์นทร์

3 056150201004-5 นาย อภสิทิธิ์ หาญสทิธิ์

4 056150201005-2 นาย สภัุทร ชวูงษ์

5 056150201007-8 น.ส. ไอรณิ กระปกุทอง

6 056150201008-6 นาย จักรพงษ์ หงษ์สกลุ

7 056150201009-4 น.ส. สทุธาทพิย์ สธุาธรรม

8 056150201010-2 นาย ณัฐนันท์ โพธิศ์รี

9 056150201011-0 นาย ณพสทิธิ์ รอดลอยทกุข์

10 056150201012-8 นาย ภาคภมูิ เจีย่ฮะสนู

11 056150201014-4 น.ส. กญัญาภัค รัศมโีรจน์

12 056150201015-1 นาย ธรีภัทร์ จันทรว์ฒุศิลิป์

13 056150201016-9 น.ส. กติติธ์ัญญา โตะ๊แกว้

14 056150201018-5 น.ส. ณัฐธดิา ตุน่หรัด

15 056150201019-3 นาย ภัคพล เจรญิสขุ

16 056150201020-1 นาย ภัควฒั โชตวิไิลวรรณ

17 056150201021-9 นาย ณภัทร รองวงศ์

18 056150201023-5 นาย ชโยดม วงคอ์ดุมอารี

19 056150201024-3 น.ส. หัตถยิา สอนไธสง

20 056150201025-0 นาย นวพล อนุประเสรฐิ

21 056150201027-6 นาย นรากรณ์ พงษ์ใหญ่

22 056150201029-2 นาย ตะวนั นนตะพันธ์

23 056150201030-0 น.ส. พมิพล์ภัส ลายปักษี

24 056150201031-8 นาย พัชรพล แซอ่ึง้

25 056150201032-6 นาย สนัต์ วรรธนะวานชิกลุ

26 056150201033-4 นาย อนุสรณ์ อนิทรส์ขุ

27 056150201034-2 น.ส. เบญจสริิ ดา่นดี

28 056150201035-9 นาย เจษฎา จันทรสติางกรู

29 056150201036-7 นาย คณุชาติ อรรถวสิทุธกิลุ

30 056150201038-3 น.ส. ธัญสดุา หงษ์ไทย
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31 056150201040-9 นาย กรวชิญ์ พชิพันธ์

32 056150201042-5 น.ส. ชลธชิา กจิวตัร์

33 056150201051-6 น.ส. ณัฐธดิา วงศต์ัง้ตน

34 056150201101-9 นาย ภาสวฒัก์ โปษณเจรญิ

35 056150201102-7 นาย ณัฐดนัย ไหมชมุ

36 056150201103-5 นาย ศราวฒุิ ชพีนุรัตน์

37 056150201105-0 นาย เทพพทัิกษ์ ทา้วศรสีกลุ

38 056150201108-4 นาย เกยีรตศิักดิ์ นาสะกาศ

39 056150201109-2 นาย ณัฐพงค์ มทีะโจน

40 056150201110-0 น.ส. เยาวรักษ์ สายแกว้

41 056150201113-4 นาย เบนจามนิ บัคลยี์

42 056150201115-9 นาย วรวชิญ์ อนันตว์ราพงษ์

43 056150201116-7 น.ส. เบญญาภา พวงพทัิกษ์กลุ

44 056150201117-5 นาย ทวลีาภ บญุโพธิแ์กว้

45 056150201120-9 นาย ภาคนิ พรหมชนะ

46 056150201124-1 นาย อรยิะ ขอเจรญิ

47 056150201127-4 น.ส. พรธชิา เมฆสวุรรณ์

48 056150201128-2 นาย ศรัณยู ศรพีกิลุ

49 056150201131-6 นาย เตชสติ เลศิไกร

50 056150201132-4 นาย ณัฐนันท์ มาสจัีนทร์

51 056150201134-0 น.ส. ณัฐธยาน์ อาชวพสิฐิ

52 056150201135-7 น.ส. อรอมุา โนนศรี

53 056150201136-5 นาย คณุากร ทรัพยบ์ตุร

54 056150201138-1 นาย พนธกร อนิพงษ์

55 056150201139-9 นาย ภาสกร ทรัพยส์าร

56 056150201140-7 นาย ณัฏชนน หนูรี

57 056150201141-5 นาย วชัรากร เกษตรสนิธุ์

58 056150201142-3 นาย พศิพมิขุ ขัดสี

59 056150201143-1 นาย นันทสทิธิ์ วสิาโรจน์

60 056150201144-9 น.ส. พรทพิย์ ใจเทีย่ง

61 056150201129-0 นาย วชริพันธุ์ สงัวร

62 056150201137-3 นาย ยอภวิฒัน์ แซอ่อื
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63 056150201043-3 น.ส. วราภรณ์ มาพลิอม

64 056150201044-1 นาย ชชัชวนิ งามดี

65 056150201045-8 นาย ชชัพงศ์ เรอืงนภาพงษ์

66 056150201048-2 นาย ศวิภมูิ รุง่เจรญิ

67 056150201049-0 นาย สหัสวรรษ รัตนแยม้

68 056150201050-8 นาย ภวูนัย พลพนิจิ

69 056150201145-6 นาย สวุจัิกขณ์ คงพัชรศักดิ์

70 056150201146-4 นาย ทศพล ส าราญสขุ

71 056150201147-2 นาย ณธวรรธณ์ บา่งมณีสกลุ

72 056150201150-6 นาย อทิธโิชติ ชืน่ฤาดี

73 056150201201-7 น.ส. สทุธดิา แซเ่ฮง้

74 056150201202-5 นาย เมธัส เกตถุนิ

75 056150201203-3 นาย ปวเรศ นูทอง

76 056150201205-8 นาย พงศกร เนยีมแสง

77 056150201206-6 นาย ณัฐชนน สมวงศ์

78 056150201207-4 นาย ธรีภัทร จติจวง

79 056150201208-2 นาย ศภุณัฐ เสารท์อง

80 056150201209-0 น.ส. พชิญา สขุสดุ

81 056150201210-8 นาย คณศิร์ ทองประเสรฐิ

82 056150201211-6 นาย พลภัทร์ ค ายอด

83 056150201212-4 นาย วชัระ รัชชะ

84 056150201214-0 น.ส. จดิาภา แสงค า

85 056150201215-7 นาย สรัุฐพล สงัขต์รเีศยีร

86 056150201217-3 นาย ณัฐพล สขุสภุาพ

87 056150201218-1 นาย สเุชษฐ์ ไกรวฒุวิงศ์

88 056150201219-9 นาย ประชา เข็มอนิทร์

89 056150201223-1 นาย พงศจั์กร์ บญุมา

90 056150201224-9 นาย ธราธร อทุศรี
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1 056150202001-0 น.ส. เกตสุดุา พรมพนิจิ

2 056150202002-8 น.ส. จฑุารัตน์ รอดพว่ง

3 056150202003-6 นาย สหรัฐ จันจาเร

4 056150202004-4 น.ส. เยาวลักษณ์ สวุรรณรัตน์

5 056150202005-1 น.ส. ยพุนิ อะโนนาม

6 056150202007-7 น.ส. เสาวลักษณ์ พาทอง

7 056150202009-3 น.ส. ปิยนุช มาสงค์

8 056150202010-1 น.ส. ณัฐชนก สขุส าราญ

9 056150202011-9 น.ส. ศมุาลี กลิน่พมิล

10 056150202012-7 น.ส. สปุระภาดา วาดวงษ์ศรี

11 056150202013-5 นาย สธุนัย ลลีาอดุม

12 056150202018-4 น.ส. เจนนษิา เฟ่ืองชนุูช

13 056150202019-2 น.ส. กลุภัส แสงพลาย

14 056150202023-4 น.ส. นภัสสร เพชรธ ารงกลุ

15 056150202024-2 น.ส. ฑฆิมัพร จันทรผ์อ่ง

16 056150202025-9 น.ส. ณัฐรจุา ศรวีารรัีตน์

17 056150202027-5 น.ส. อมัพร นติตะ

18 056150202028-3 น.ส. สภุาพร นอ้ยลา

19 056150202029-1 นาย ธนากร เจรญิสขุ

วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยสี ิง่แวดลอ้ม (ปวส./1)
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