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1 . นายกองนเรนทร มาอุน คณะ  ครุศาสตร 5043504527
2 . นายชัยณรงค จิตอารี คณะ  ครุศาสตร 5043524027
3 . นายดนัย ศรีเกตุสุข คณะ  ครุศาสตร 5043534327
4 . นายทศพล เวชกามา คณะ  ครุศาสตร 5043538927
5 . นายนรินทร บุญธรรมพาณิชย คณะ  ครุศาสตร 5043555527
6 . นายปริญวัฒน ถมกระจาง คณะ  ครุศาสตร 5043563527
7 . นายพิชนก จําปาทอง คณะ  ครุศาสตร 5043580127
8 . นายไพรัช เจริญตรีเพชร คณะ  ครุศาสตร 5043584727
9 . นายภานุมาต พงษเส็ง คณะ  ครุศาสตร 5043594027
10 . นายวีรพล เทพบรรหาร คณะ  ครุศาสตร 5043623527
11 . นายสุรเดช ขาทิพยพาที คณะ  ครุศาสตร 5043643027
12 . นายณัฏฐชฎิล มาอ่ินแกว คณะ  ครุศาสตร 5043823727
13 . นายไตรภพ ราชสันเทียะ คณะ  ครุศาสตร 5043834627
14 . นายนฤนันท สินฝาด คณะ  ครุศาสตร 5043845527
15 . นายบุญฤทธ์ิ บุญมา คณะ  ครุศาสตร 5043848427
16 . นายพงษพัฒน สมณะคีรี คณะ  ครุศาสตร 5043859327
17 . นายอรรนพ คนเท่ียง คณะ  ครุศาสตร 5043908427
18 . นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร คณะ  ครุศาสตร 5044409827
19 . นายสันติ วิลัยสูงเนิน คณะ  ครุศาสตร 5044422927
20 . นายประจวบ ทองศรี คณะ  ครุศาสตร 5084549527
21 . นายจักรกฤษณ ฉายสีศิริ คณะ  ครุศาสตร 5143529327
22 . นายซุฟยาน สินา คณะ  ครุศาสตร 5143558527
23 . นายณรงคศักดิ์ หงษตะนุ คณะ  ครุศาสตร 5143561327
24 . นายณัฐวัฒน พรมตัน คณะ  ครุศาสตร 5143567127
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25 . นายทรงพล หม่ันประสงค คณะ  ครุศาสตร 5143573927
26 . นายนพดล อารมณรัตน คณะ  ครุศาสตร 5143590527
27 . นายพงศกรณ พันธุโยศรี คณะ  ครุศาสตร 5143633927
28 . นายพงษพัฒน อสิพงษ คณะ  ครุศาสตร 5143634527
29 . นายพีรวัฒน ชลเจริญ คณะ  ครุศาสตร 5143656327
30 . นายไพบูลย พงษจันทรโอ คณะ  ครุศาสตร 5143662027
31 . นายไพบูลย ม่ิงขวัญ คณะ  ครุศาสตร 5143663727
32 . นายรภัทร ขูรูรักษ คณะ  ครุศาสตร 5143685527
33 . นายวราวุธ หมุนโย คณะ  ครุศาสตร 5143704827
34 . นายสิทธิกร สัมพันธกาญจน คณะ  ครุศาสตร 5143737527
35 . นายสุทธิชาติ เปรมกมล คณะ  ครุศาสตร 5143747827
36 . นายสุรศักดิ์ คําพุทธ คณะ  ครุศาสตร 5143754127
37 . นายสุวัชชัย แกวนุช คณะ  ครุศาสตร 5143756427
38 . นายอดิเทพ มโนนะที คณะ  ครุศาสตร 5143761527
39 . นายอธิวัฒน วังกาวรรณ คณะ  ครุศาสตร 5143762127
40 . นายอนุรักษ อินโองการ คณะ  ครุศาสตร 5143765027
41 . นายอานุภาพ กําแหงหาญ คณะ  ครุศาสตร 5143780427
42 . นายอําพล นิลสระคู คณะ  ครุศาสตร 5143783327
43 . นายสุพิสัณห ฝกฝน คณะ  ครุศาสตร 5143812927
44 . นายจักรพงษ สมพร คณะ  ครุศาสตร 5144402427
45 . นายจินดา จิ๋ววิเศษ คณะ  ครุศาสตร 5144403027
46 . นายรัชกรานต พินทอง คณะ  ครุศาสตร 5144617027
47 . นาย เกียรติภูมิ ผลแกว คณะ  ครุศาสตร 5243514027
48 . นายคมกริช อินนะไชย คณะ  ครุศาสตร 5243515627
49 . นายชนัต อินทะกนก คณะ  ครุศาสตร 5243529427
50 . นายชานนท รักปรางค คณะ  ครุศาสตร 5243533927
51 . นายณรงคฤทธ์ิ โฮงจิก คณะ  ครุศาสตร 5243539727
52 . นายณัฐวุฒิ สกุณี คณะ  ครุศาสตร 5243544827
53 . นายดิษฐพล ทรงงาม คณะ  ครุศาสตร 5243547727
54 . นายปยชาติ มรกตคันโธ คณะ  ครุศาสตร 5243579827
55 . นายพงศกร ดอนศรี คณะ  ครุศาสตร 5243581027
56 . นายภาณุพงศ เปนสําราญ คณะ  ครุศาสตร 5243596427
57 . นายยศกร เรืองไพศาล คณะ  ครุศาสตร 5243604827
58 . นายศิริเดช เทพศิริ คณะ  ครุศาสตร 5243620827
59 . นายสุภชิต ผดุงผล คณะ  ครุศาสตร 5243632327
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60 . นายสุรศักดิ์ เจิมพันธนิตย คณะ  ครุศาสตร 5243634627
61 . นายสุรักษ สุทธิพิบูลย คณะ  ครุศาสตร 5243635227
62 . นายปฐมฤกษ เผือกผุด คณะ  ครุศาสตร 5243813627
63 . นายปรินทร ทองเผือก คณะ  ครุศาสตร 5243817127
64 . นายลิขิต วิระขันคํา คณะ  ครุศาสตร 5243843427
65 . นายชัยวัฒน บุญญัติศักดิ์ คณะ  ครุศาสตร 5243904027
66 . นายธงชัย นพวิง คณะ  ครุศาสตร 5243908627
67 . นายนรินทร ประเทศ คณะ  ครุศาสตร 5244412827
68 . นายคเชนเทพ จันทรวงศ คณะ  ครุศาสตร 5244503227
69 . นายสันติ วงคไชยา คณะ  ครุศาสตร 5244527327
70 . นายกีรติ กินร คณะ  ครุศาสตร 5343537527
71 . นาย เจษฎา ชัยวงษ คณะ  ครุศาสตร 5343568027
72 . นายณัฐชนน หนูแดง คณะ  ครุศาสตร 5343619327
73 . นายทนงศักดิ์ พิทักษ คณะ  ครุศาสตร 5343631827
74 . นายทัศนันท วุฒิชัย คณะ  ครุศาสตร 5343635327
75 . นายธนกานต ภูพงศชนางกูร คณะ  ครุศาสตร 5343640427
76 . นายธุทธ มาเอ่ียม คณะ  ครุศาสตร 5343651327
77 . นายธีรศานต ตันเรือน คณะ  ครุศาสตร 5343667427
78 . นายนครินทร สุกใส คณะ  ครุศาสตร 5343669727
79 . นายนพคุณ มีมานะ คณะ  ครุศาสตร 5343670227
80 . นายนันทวุฒิ สอนแกว คณะ  ครุศาสตร 5343678327
81 . นายนิพนธ อินทจันทร คณะ  ครุศาสตร 5343682827
82 . นายปริวัฒน แสงไชย คณะ  ครุศาสตร 5343696627
83 . นายปญจพล บุลาลม คณะ  ครุศาสตร 5343701027
84 . นายพชร ทองมวน คณะ  ครุศาสตร 5343710727
85 . นายพชร สินสมรส คณะ  ครุศาสตร 5343711327
86 . นายพลวิทย วิสมกา คณะ  ครุศาสตร 5343726827
87 . นายพิทยา ระยับศรี คณะ  ครุศาสตร 5343734827
88 . นายพุฒิพงศ สมบัติมี คณะ  ครุศาสตร 5343746327
89 . นายราชันย ปนสุรินทร คณะ  ครุศาสตร 5343791527
90 . นายวิชชา ผาสุข คณะ  ครุศาสตร 5343821727
91 . นายวิศิษฏ ดูระยับ คณะ  ครุศาสตร 5343833227
92 . นายสันติ อุตรธิยางค คณะ  ครุศาสตร 5343854427
93 . นายสิวกร ศรีบุตตา คณะ  ครุศาสตร 5343865327
94 . นายสุทธิเกียรติ เพ่ิมขึ้น คณะ  ครุศาสตร 5343871027
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95 . นายสุภรุจ ยอดดําเนิน คณะ  ครุศาสตร 5343881327
96 . นายอดิศักดิ์ ดําแปน คณะ  ครุศาสตร 5343898027
97 . นายอนุชิต โฉมศรี คณะ  ครุศาสตร 5343900627
98 . นายอิสระพงศ บํารุงนา คณะ  ครุศาสตร 5343933327
99 . นาย เอกภพ บูรวงค คณะ  ครุศาสตร 5343937927
100 . นายคมกฤษดา ชุมโคตร คณะ  ครุศาสตร 5344104627
101 . นายคริสตมาส ศรีแกวใส คณะ  ครุศาสตร 5344105227
102 . นายคันธสิทธ์ิ ตันติปุษปรรฆ คณะ  ครุศาสตร 5344106927
103 . นายฐาณรงค ทุเรียน คณะ  ครุศาสตร 5344112627
104 . นายณัฐพงศ ทองมา คณะ  ครุศาสตร 5344113227
105 . นายปวีร มวงช่ืน คณะ  ครุศาสตร 5344118427
106 . นายปยะ จงรอบคอบ คณะ  ครุศาสตร 5344119027
107 . นายศักดิ์นรินทร ปนใจกุล คณะ  ครุศาสตร 5344124127
108 . นายสรศักดิ์ ศรีนารักษ คณะ  ครุศาสตร 5344125827
109 . นายอิสรภาพ บุญทิน คณะ  ครุศาสตร 5344130927
110 . นาย เอก ชัยวิเชียร คณะ  ครุศาสตร 5344131527
111 . นาย เอกชัย ทองขจร คณะ  ครุศาสตร 5344132127
112 . นายกามเทพ ธีรเลิสรัตน คณะ  ครุศาสตร 5344402627
113 . นายทนงศักดิ์ ฟองแพร คณะ  ครุศาสตร 5344409027
114 . นายพลวัชร สําเรียนรัมย คณะ  ครุศาสตร 5344418727
115 . นายนิเซ็ง นิเงาะ คณะ  จิตวิทยา 5137455638
116 . นายอติชาต ตันติโสภณวนิช คณะ  จิตวิทยา 5137511038
117 . นายปญญารัตน วัชรเมธีมาศ คณะ  จิตวิทยา 5237455738
118 . นายจักรพันธ ผิวบาง คณะ  จิตวิทยา 5337409038
119 . นายปณณวัฒน ชาญวิชา คณะ  จิตวิทยา 5337454138
120 . นายชวัล เสเกกุล คณะ  ทันตแพทยศาสตร 4936018332
121 . นายณัฐพงษ อิทธิพงศธร คณะ  ทันตแพทยศาสตร 4936032032
122 . นายธนพล ชุมนาค คณะ  ทันตแพทยศาสตร 4936034332
123 . นายอลงกรณ นิรัติศัยสกุล คณะ  ทันตแพทยศาสตร 4936110332
124 . นาย เบญจพล รักษวงศ คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5030360632
125 . นายปยพงศ นิ่มปลอด คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5036071032
126 . นายภาคภูมิ สุนทราภิรมย คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5036088732
127 . นายศรัณยพงษ ปานทุง คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5036108632
128 . นายกอบชัย อิงเอนุ คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5136004032
129 . นายคณวัฒน แซบาง คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5136008632
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130 . นายชวลิต เพียรมี คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5136017232
131 . นายธนศักดิ์ ถัมภบรรฑุ คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5136044132
132 . นายภาณุวัฒน สีกงพาน คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5136086532
133 . นายกนกเทพ แจมสาคร คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5236001232
134 . นายไกรสร อาษาทอง คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5236009332
135 . นายจตุพล เฟองฟู คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5236012132
136 . นายจิรพันธ ชูขาว คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5236014432
137 . นาย เฉลิมเกียรติ ดวงลา คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5236018032
138 . นายถิระ ฟาเรืองแสง คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5236051632
139 . นายพิริยะ สุภพานิชย คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5236091732
140 . นายภูไกร เองฉวน คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5236098132
141 . นายจักรกฤษณ รมโพธ์ิชี คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5336011632
142 . นายไพบูลย หนูวงศ คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5336077032
143 . นายรวี ภูประสงค คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5336091832
144 . นายวรฉัตร นามังคละกุล คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5336094732
145 . นาย เสฐียรพงษ เกษร คณะ  ทันตแพทยศาสตร 5336123232
146 . นายพันธิตร ทองกล่ัน คณะ  นิติศาสตร 5146124334
147 . นายสิทธิชัย เมืองแกว คณะ  นิติศาสตร 5146190734
148 . นายอิทธิชัย รามสูต คณะ  นิติศาสตร 5146220934
149 . นายฉัตรดนัย ไชยโกษฐ คณะ  นิติศาสตร 5246041034
150 . นายบุญยงค ชารี คณะ  นิติศาสตร 5246124434
151 . นายคมชาญ ล้ิมเทียมเจริญ คณะ  นิติศาสตร 5346019334
152 . นายชนะชัย บุญคง คณะ  นิติศาสตร 5346044034
153 . นายชาย นาคสวาสดิ์ คณะ  นิติศาสตร 5346054234
154 . นายทัตเทพ นาคประสงค คณะ  นิติศาสตร 5346086334
155 . นายธนบดี ภาคพิชัย คณะ  นิติศาสตร 5346089234
156 . นายพงษอํามาตย คําสุทธ์ิ คณะ  นิติศาสตร 5346153734
157 . นายพรรษวุฒิ ปูชนียกุล คณะ  นิติศาสตร 5346160034
158 . นายศรีพล คงวชิรฉัตร คณะ  นิติศาสตร 5346239034
159 . นายอนุพงษ สามีโคตร คณะ  นิติศาสตร 5346276234
160 . นายอาณัติ อ้ิงจะนิล คณะ  นิติศาสตร 5346284234
161 . นายทักษดนัย ไชยลังกา คณะ  นิเทศศาสตร 5145041728
162 . นายพงษกฤต ศรีพล คณะ  นิเทศศาสตร 5145136728
163 . นายกิตติกร โพธ์ิทอง คณะ  นิเทศศาสตร 5245009828
164 . นายทศพร เหรียญทอง คณะ  นิเทศศาสตร 5245046028
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165 . นายธิติวัฒน ปรารถนาดี คณะ  นิเทศศาสตร 5245055628
166 . นายศิรศิษฐ ชุมนาค คณะ  นิเทศศาสตร 5245126528
167 . นายสุวรรณ รัตนาแพง คณะ  นิเทศศาสตร 5245138028
168 . นายฉัตรณรงค เมืองวงษ คณะ  นิเทศศาสตร 5345027128
169 . นายธนชิต ปริยธาดา คณะ  นิเทศศาสตร 5345052828
170 . นายอดิศักดิ์ สวางศรี คณะ  นิเทศศาสตร 5345146128
171 . นายธิติ โอสถากุล คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5142035426
172 . นายนิธิศ ธรรมแสงอดิภา คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5142795726
173 . นายภาคภูมิ บุญเพ็ชร คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5242364026
174 . นายนะโม กุศลมโน คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342297726
175 . นายวิษณุ มณียศ คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342391026
176 . นายสุขสันต ประดับศรี คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342423426
177 . นายอนุวัฒน คําแกว คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342441726
178 . นายกฤตานน กุลจิตติสุธีพร คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342707726
179 . นายจักรกฤษณ ไกรเกรอะ คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342722026
180 . นายธนาวุฒิ ปองโพนทอง คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342793626
181 . นายปฐม อินทุกร คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342831826
182 . นายวิศรุต ใจบุญ คณะ  พาณิชยศาสตรและการ 5342896626
183 . นายกุลภัทร กล่ินหอม คณะ  แพทยศาสตร 5335023030
184 . นายมณเฑียร คนึงบุตร คณะ  แพทยศาสตร 5335206530
185 . นายสนธิชัย นิรมิตรปญญา คณะ  เภสัชศาสตร 5036654933
186 . นายสุทธิพงษ วงษอินทร คณะ  เภสัชศาสตร 5036662933
187 . นาย เสกสรรค เทวา คณะ  เภสัชศาสตร 5036666433
188 . นายกิตติศักดิ์ แกวไชยนาม คณะ  เภสัชศาสตร 5136511933
189 . นาย เกรียงไกร แกวชัยภูมิ คณะ  เภสัชศาสตร 5136515433
190 . นายชลิต พันธกิตติกุล คณะ  เภสัชศาสตร 5136529233
191 . นายธนากร อินทรักษ คณะ  เภสัชศาสตร 5136567033
192 . นายน้ําเต สีหมากสุก คณะ  เภสัชศาสตร 5136591033
193 . นาย เมธัส เฮวสุวรรณ คณะ  เภสัชศาสตร 5136640133
194 . นายอานนท วาจาพรศิริสุข คณะ  เภสัชศาสตร 5136707633
195 . นายกิตติเชษฐ ล้ิมวิไลรัตนา คณะ  เภสัชศาสตร 5236506933
196 . นายพศวัต ฉายประยูรโกศล คณะ  เภสัชศาสตร 5236558533
197 . นายกฤดิพล จันทรานันต คณะ  เภสัชศาสตร 5236754133
198 . นายชยากร ศรีมาลัย คณะ  เภสัชศาสตร 5236775333
199 . นายณัฐพล ไทยอุดมทรัพย คณะ  เภสัชศาสตร 5236784033
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200 . นายธีระพงศ วงศษา คณะ  เภสัชศาสตร 5236792033
201 . นายบุลกิต ประดิษฐ คณะ  เภสัชศาสตร 5236800333
202 . นายพีรพัฒน ทรัพยพฤทธิกุล คณะ  เภสัชศาสตร 5236811233
203 . นายยุทธนา เรืองสุพันธุ คณะ  เภสัชศาสตร 5236822133
204 . นายพิรุณ ชัยประเสริฐ คณะ  เภสัชศาสตร 5336553433
205 . นายอรชุน ศรีทวีพันธ คณะ  เภสัชศาสตร 5336586133
206 . นายคนึงจิตร ทิศกูล คณะ  เภสัชศาสตร 5336705533
207 . นายชัยนรินท โมทนะธนันตชัย คณะ  เภสัชศาสตร 5336712933
208 . นายดนัย ยอมเท่ียงแท คณะ  เภสัชศาสตร 5336721533
209 . นายปริญญา เพ่ิมลาภ คณะ  เภสัชศาสตร 5336747933
210 . นายพงศกร แซอ้ึง คณะ  เภสัชศาสตร 5336754233
211 . นายศุภกิจ แสงเพ็ชร คณะ  เภสัชศาสตร 5336790833
212 . นายจักรพันธุ วงศษา คณะ  รัฐศาสตร 5141006024
213 . นายจีรวัฒน บํารุงหมู คณะ  รัฐศาสตร 5141008324
214 . นายชวลิต ตรียะประเสริฐ คณะ  รัฐศาสตร 5141012824
215 . นายศิริชัย จันทวงษ คณะ  รัฐศาสตร 5141048424
216 . นายสุรศักดิ์ ชะวะวุฒโท คณะ  รัฐศาสตร 5141054124
217 . นายพิชชาพงศ ทองเพ็ญ คณะ  รัฐศาสตร 5141229724
218 . นายวรวิทย คิมประเสริฐ คณะ  รัฐศาสตร 5141246324
219 . นายอนุชิต บุตดี คณะ  รัฐศาสตร 5141650124
220 . นายณัฏฐกรณ นะวะสด คณะ  รัฐศาสตร 5241014124
221 . นายนําโชค ราตรีโชติ คณะ  รัฐศาสตร 5241021524
222 . นายพรชัย ยวนยี คณะ  รัฐศาสตร 5241029624
223 . นายภานุวัฒน วิปุลากร คณะ  รัฐศาสตร 5241036024
224 . นายมิตรชาย มีอ่ิม คณะ  รัฐศาสตร 5241040424
225 . นายรัฐพล ประถมวงษ คณะ  รัฐศาสตร 5241043324
226 . นายทัพพปภพ จิรพงศทินโชติ คณะ  รัฐศาสตร 5241055924
227 . นายกรีฑา ถิระวัฒนทยาวัต คณะ  รัฐศาสตร 5241203424
228 . นายบุญโญฬาร ภิรมย คณะ  รัฐศาสตร 5241428324
229 . นายกฤศ อินทรามาลัย คณะ  รัฐศาสตร 5241602124
230 . นายชลธิศ เจียมจิตพลชัย คณะ  รัฐศาสตร 5241611824
231 . นายตฤณ แพเขียว คณะ  รัฐศาสตร 5241619924
232 . นายวีรภัทร สุวรรณธาดา คณะ  รัฐศาสตร 5241650224
233 . นายสุทธิศักดิ์ วงคคต คณะ  รัฐศาสตร 5241656024
234 . นายฐนกร เจริญสุข คณะ  รัฐศาสตร 5341016524
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235 . นายธนาพงศ เกิ่งไพบูลย คณะ  รัฐศาสตร 5341026824
236 . นายวีระวัฒน ชายสวัสดิ์ คณะ  รัฐศาสตร 5341056624
237 . นายโยธิน ชิณแสน คณะ  รัฐศาสตร 5341249424
238 . นายอรรถชัย หาดอาน คณะ  รัฐศาสตร 5341263124
239 . นาย เจนภพ วงศบุญ คณะ  รัฐศาสตร 5341410024
240 . นายธีรภัทร ศรัทธาสมบูรณ คณะ  รัฐศาสตร 5341420324
241 . นายภัทรชนน ใจวงคษา คณะ  รัฐศาสตร 5341437024
242 . นายจิระพงษ พุมไสว คณะ  รัฐศาสตร 5341604524
243 . นายโชติชนิต วรรณชิต คณะ  รัฐศาสตร 5341609724
244 . นายณัชปกร นามเมือง คณะ  รัฐศาสตร 5341612524
245 . นายพัทธพนิต สิทธิโสภาสกุล คณะ  รัฐศาสตร 5341636624
246 . นายพิชาญ ศิลากุล คณะ  รัฐศาสตร 5341638924
247 . นายณัฐพล บัณฑิตเสน คณะ  วิทยาศาสตร 5033463823
248 . นายกรัณฑ วังไพบูลย คณะ  วิทยาศาสตร 5132004323
249 . นายกิตติยุทธ ปนฉาย คณะ  วิทยาศาสตร 5132009523
250 . นายโกญจนาท ฉลองกลาง คณะ  วิทยาศาสตร 5132015223
251 . นายไกรสร หงษจะบก คณะ  วิทยาศาสตร 5132016923
252 . นายณัฐภพ หนูทวน คณะ  วิทยาศาสตร 5132063323
253 . นายนพคุณ คุณผลวัฒนา คณะ  วิทยาศาสตร 5132078823
254 . นายนาวิน จันทรา คณะ  วิทยาศาสตร 5132089723
255 . นายยุทธกิจ คูณทรัพย คณะ  วิทยาศาสตร 5132139423
256 . นายกรรวัษณพงศ รัฐวรวงศ คณะ  วิทยาศาสตร 5132152523
257 . นายสิทธิชัย กนกอุดม คณะ  วิทยาศาสตร 5132175023
258 . นายสุรโชติ จันพิทักษ คณะ  วิทยาศาสตร 5132186923
259 . นายอนุวัฒน กองกอ คณะ  วิทยาศาสตร 5132559323
260 . นายจุมพล พิจารณสรรค คณะ  วิทยาศาสตร 5132706223
261 . นายตะวัน สัญญา คณะ  วิทยาศาสตร 5132713623
262 . นายบวร บุตรชัยงาม คณะ  วิทยาศาสตร 5132723923
263 . นายพชพล คําภีระ คณะ  วิทยาศาสตร 5132729723
264 . นาย เจริญธรรม บริสุทธ์ิ คณะ  วิทยาศาสตร 5132909323
265 . นายตอพงศ อธิกวิริยะกุล คณะ  วิทยาศาสตร 5132921823
266 . นายนิติลักษณ โพธ์ิวัง คณะ  วิทยาศาสตร 5133102323
267 . นายปรีชา ใจผอง คณะ  วิทยาศาสตร 5133111023
268 . นายพรเทพ พราหมณนอย คณะ  วิทยาศาสตร 5133115523
269 . นายวาริช บุญผองเสถียร คณะ  วิทยาศาสตร 5133139623
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270 . นายสบงกช รัตนวิบูลยสม คณะ  วิทยาศาสตร 5133153323
271 . นายอธิป อนุพันธ คณะ  วิทยาศาสตร 5133167123
272 . นายพงศเพชร หลีอาภรณ คณะ  วิทยาศาสตร 5133276923
273 . นายพิทวัส ณรงคแสง คณะ  วิทยาศาสตร 5133279823
274 . นายสารัช ล้ิมภูติปฐม คณะ  วิทยาศาสตร 5133295823
275 . นายอดิศร แซล้ี คณะ  วิทยาศาสตร 5133303123
276 . นายณัฐพล งามกาละ คณะ  วิทยาศาสตร 5133369623
277 . นายออมทรัพย ดวงศรี คณะ  วิทยาศาสตร 5133411223
278 . นายทัฐชวิน แสงศรี คณะ  วิทยาศาสตร 5133464523
279 . นายนาถ หนูดี คณะ  วิทยาศาสตร 5133468023
280 . นายปพน หลวงทุมมา คณะ  วิทยาศาสตร 5133472523
281 . นายศุภโชค มังษะชาติ คณะ  วิทยาศาสตร 5133481123
282 . นายฮาวารีย มะเตฮะ คณะ  วิทยาศาสตร 5133491423
283 . นายกิตติพงษ มินทะนา คณะ  วิทยาศาสตร 5133553723
284 . นายณัฐพร ช่ืนเจริญ คณะ  วิทยาศาสตร 5133558923
285 . นายธณัชชศักยภ ทรงธรรมบวร คณะ  วิทยาศาสตร 5133562323
286 . นายธณัฐ ยี่หรา คณะ  วิทยาศาสตร 5133563023
287 . นายนพดล กํานิจอุย คณะ  วิทยาศาสตร 5133567523
288 . นายนวนนท ทับทิมทอง คณะ  วิทยาศาสตร 5133568123
289 . นายสุภกุญช พนาสวัสดิ์วงศ คณะ  วิทยาศาสตร 5133587023
290 . นาย เอกพงศ เบญจกุล คณะ  วิทยาศาสตร 5133595023
291 . นายชินวัตร นวลพรหม คณะ  วิทยาศาสตร 5133658023
292 . นายอลงกต ฤทธิเดช คณะ  วิทยาศาสตร 5133717323
293 . นายบดินทร ผดุงสวัสดิ์ คณะ  วิทยาศาสตร 5232096123
294 . นายภูริลาภ ศรีปฐมณรงค คณะ  วิทยาศาสตร 5232138923
295 . นายสถาพร บุตรน้ําเพ็ชร คณะ  วิทยาศาสตร 5232179623
296 . นายอภิสิทธ์ิ อยูเมือง คณะ  วิทยาศาสตร 5232205223
297 . นายวุฒิไกร กาตาสาย คณะ  วิทยาศาสตร 5232638323
298 . นายคณิน มาตังคพงศ คณะ  วิทยาศาสตร 5232705723
299 . นายณัฐวุฒิ ใจจิตร คณะ  วิทยาศาสตร 5232713723
300 . นายปยพันธ ชายะพันธุ คณะ  วิทยาศาสตร 5232721723
301 . นายภัทรพงศ สุภาวงค คณะ  วิทยาศาสตร 5232724623
302 . นายภูวินท สามเพชรเจริญ คณะ  วิทยาศาสตร 5232727523
303 . นายวรวรรธน มหาเรือนทรง คณะ  วิทยาศาสตร 5232733223
304 . นายอิทธิพล ดวงภักดี คณะ  วิทยาศาสตร 5232747023
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305 . นายไพบูลย ศีรษะ คณะ  วิทยาศาสตร 5232814423
306 . นายจักรพันธ แสนดวง คณะ  วิทยาศาสตร 5232910023
307 . นายชัชนากรณ ภีระคํา คณะ  วิทยาศาสตร 5232916823
308 . นายวรวิทย เพ็งหนู คณะ  วิทยาศาสตร 5232963223
309 . นายอาทิตย อาจอักษร คณะ  วิทยาศาสตร 5232984423
310 . นาย เขมกร โกมลศิริสุข คณะ  วิทยาศาสตร 5233065923
311 . นายชัยวัฒน ทองสุกใส คณะ  วิทยาศาสตร 5233074523
312 . นายณัฐพงษ ปนยะ คณะ  วิทยาศาสตร 5233083123
313 . นายประธาน แซโล คณะ  วิทยาศาสตร 5233107623
314 . นายประพันธ จั่นประดับ คณะ  วิทยาศาสตร 5233108223
315 . นายพรดนัย สารธนายุต คณะ  วิทยาศาสตร 5233114023
316 . นายยอดเพชร บุญทอง คณะ  วิทยาศาสตร 5233131623
317 . นายกิตติ แจมพลาย คณะ  วิทยาศาสตร 5233254123
318 . นายตรงไท ตั้งใจ คณะ  วิทยาศาสตร 5233266723
319 . นายภูริช ขาวสะอาด คณะ  วิทยาศาสตร 5233386323
320 . นายจิรชัย ศรีคราม คณะ  วิทยาศาสตร 5233456623
321 . นายนันทวิทย ไตรมงคลเจริญ คณะ  วิทยาศาสตร 5233467523
322 . นายพงศภัค ยิ้มงาม คณะ  วิทยาศาสตร 5233682023
323 . นายวิสิทธ์ิ กาญจนฐม คณะ  วิทยาศาสตร 5233699823
324 . นายอิสระพงศ จิโรจนวงศ คณะ  วิทยาศาสตร 5233713923
325 . นายจิรวงศ ศรีสมบูรณ คณะ  วิทยาศาสตร 5332017723
326 . นายญาณพัฒน บุญนอม คณะ  วิทยาศาสตร 5332030823
327 . นายธนายุทธ สอนศิริ คณะ  วิทยาศาสตร 5332057823
328 . นายนที โทบุดดี คณะ  วิทยาศาสตร 5332069323
329 . นายนวดล ทองตาลวง คณะ  วิทยาศาสตร 5332074423
330 . นายพงศ ผาลา คณะ  วิทยาศาสตร 5332084723
331 . นายอวิรุทธ ปรีชา คณะ  วิทยาศาสตร 5332161323
332 . นายพงศธัชชัย ปณชัยบูรณพิภพ คณะ  วิทยาศาสตร 5332721823
333 . นายธีรวัฒน อ้ึงสิทธิพูนพร คณะ  วิทยาศาสตร 5333088423
334 . นาย เจตริน บุญเกิด คณะ  วิทยาศาสตร 5333254223
335 . นายนรุตมชัย สินธุวาทิน คณะ  วิทยาศาสตร 5333371023
336 . นายกฤตนัย เกียรติกองแกว คณะ  วิทยาศาสตร 5333453823
337 . นาย เชิดพงศ อุบลบาน คณะ  วิทยาศาสตร 5333462423
338 . นายธนวรณ เพ่ิมพูล คณะ  วิทยาศาสตร 5333470423
339 . นายวิรุฬติ พ่ึงตระกูล คณะ  วิทยาศาสตร 5333485923
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340 . นายศราชัย ตันติจิรวณิช คณะ  วิทยาศาสตร 5333487123
341 . นายจารุวัฒน รอดบรรจง คณะ  วิทยาศาสตร 5333552223
342 . นายไตรภพ คงเสน คณะ  วิทยาศาสตร 5333559723
343 . นายนพรัตน เหลืองทองวัฒนา คณะ  วิทยาศาสตร 5333564823
344 . นายปริญญา รักประทุม คณะ  วิทยาศาสตร 5333570523
345 . นายพิชญทักษ ผลรอด คณะ  วิทยาศาสตร 5333573423
346 . นาย เกรียงไกร วงษบัวเหลือง คณะ  วิทยาศาสตร 5333652323
347 . นายฐาปนา หอมกอ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5037741039
348 . นายถวิล ปญญา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5037754139
349 . นายจักรี อยาเสียสัตย คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137713539
350 . นายจาตุรนต อนขวัญเมือง คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137715839
351 . นายชัชวาลย แสนอุบล คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137723839
352 . นายชาญชัย มวงดี คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137725039
353 . นายณัฐพล กระจางโพธ์ิ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137732439
354 . นายณัฐวุฒิ จันทรโสภา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137736039
355 . นายณัฐวุฒิ ฉิมมา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137737639
356 . นายธนิกร ไชยศรีษะ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137742739
357 . นายปยะณัฐ เช้ือบัณฑิต คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137760039
358 . นายภาณุวัฒน ญาณอัมพร คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137781139
359 . นายมูฮํามัดฟตรี หะยีเยะ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137784039
360 . นาย เมธาวี ขําแจง คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137785739
361 . นายไมตรี กุหลาบขาว คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137786339
362 . นายวัฒนศัพท เจริญศรี คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137802739
363 . นายศราวุฒิ โภคา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137806239
364 . นายศิวณัติ เพชรยอย คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137808539
365 . นายกฤตกร เจริญรัมย คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137816539
366 . นายอนุชิต ศรีนวล คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137823939
367 . นายอภิชาติ พันตุย คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137825139
368 . นายอิศราพงษ ออยอารีย คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5137833139
369 . นายกฤษณกมล มัทธะปะนัง คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237703339
370 . นายกฤษณะ ศรีดี คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237704039
371 . นายกิตติธัช สุขสบาย คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237708539
372 . นายชลวัฒน โพธ์ิดวง คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237727439
373 . นายณัฏฐธเนศ บรรจง คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237739039
374 . นายธนวินธ ล้ิมเจริญ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237750839
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375 . นายธรรมชาติ นาคะพันธ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237757239
376 . นายนภัส สังขทอง คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237762339
377 . นายปฏิพัทธ โพธิสาร คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237767539
378 . นายประพันธ ชัยหงษ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237769839
379 . นายรังสิมันตุ ธีระวัฒนานนท คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237801139
380 . นายศราวุฒิ มาสุข คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237815039
381 . นายสงกรานต บุญมีเกียรติ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237820039
382 . นายอนุวัฒน พรมโยธา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5237830339
383 . นายกฤติน หลอจันอัด คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337703439
384 . นายคชา คเชนชร คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337713739
385 . นายณัฐปคัลภ กลีบบัว คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337727539
386 . นายณัฐพงศ จันทะดี คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337728139
387 . นายณัฐพงศ สารบุตร คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337729839
388 . นายณัฐพงษ สายริยา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337730339
389 . นายณัฐภัทร ครูบา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337732639
390 . นายทรัพยทวี โพธ์ิใคร คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337741239
391 . นายธรรมรัตน กกสูงเนิน คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337751539
392 . นายธรรมรัตน เจืออรุณ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337752139
393 . นายนัฐพงษ สีพิกา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337759639
394 . นายปญจพล แกวนันตา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337768239
395 . นายพรพิทักษ วงศสุวรรณ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337777939
396 . นายภุมเรศ กลัดกลีบ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337788839
397 . นายอนันต จันทา คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337838539
398 . นายอรรถพงษ ติฐานะ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337842039
399 . นายอซัม สาและ คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337845939
400 . นายอานนท แสงสวาง คณะ  วิทยาศาสตรการกีฬา 5337846539
401 . นายจงเจตน วงศสารภี คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5030048521
402 . นาย เกรทบดินทร บูรณรัชดา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130050821
403 . นาย เกรียงไกร มีลาภ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130051421
404 . นายจตุพร แกวออน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130067521
405 . นายชาคริต ไชยวุฒิเทพารักษ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130127521
406 . นายโชติพงศ สุจิตรธรรมคุณ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130142921
407 . นายณัฐนันท ฉันทานุรักษ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130172721
408 . นายตะวัน สมวาทสรรค คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130206421
409 . นายทรงภพ ตันโชติกุล คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130210921
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410 . นายธนวัฒน กองจันทึก คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130226021
411 . นายธัชนนท ชุมแอน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130250021
412 . นายธันวา พัฒนะศรี คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130253921
413 . นายธารธรรม อุสายพันธ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130255121
414 . นายธีรวุฒิ ตั้งวิเชียร คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130264821
415 . นายนพนันท พรรณขาม คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130275721
416 . นายปณิภัทร วัฒนศิริ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130311621
417 . นายปตินันท ปญญะโส คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130312221
418 . นายปรวิทย ริญญา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130317421
419 . นายปรีชา นาคเงิน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130327721
420 . นายปยะราช อาษา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130343721
421 . นายพิชิตพล ตระการกุลชร คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130380921
422 . นายภาคภูมิ วรรณเวช คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130410021
423 . นายมหิศร สอนจรูญ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130437021
424 . นายวรวุฒิ แผนศิลา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130465621
425 . นายวีรพงศ สุขยศ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130500921
426 . นายศรัญยู อินทรสุข คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130508021
427 . นายศิวัช บุญถนอม คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130524021
428 . นายสัญชัย หิรัญญลาวัลย คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130547421
429 . นายสิทธา ศุภศิริ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130553121
430 . นายอธิภู สงวนวงษ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130591021
431 . นายอรุณโรจน ทองโอ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130617721
432 . นายธนงศักดิ์ บุญโสม คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130808221
433 . นายวุฒินันท ศิลปนครฤทธ์ิ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5130819121
434 . นายกัมปนาท เขมดํารง คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5131001221
435 . นายรณพีร ชัยเชาวรัตน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5131046521
436 . นายรบ จงวรนนท คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5131048821
437 . นายวิชชากร วงภูธร คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5131056821
438 . นายฐาปณวัชร โปบุญสง คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5131709021
439 . นายยุทธพร บานเย็น คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5131722021
440 . นายจักรพงศ คําศรี คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5131804921
441 . นายอภิเดช ไชยโพธ์ิ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5131837621
442 . นายกฤษณ กูเกียรติโอฬาร คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230021721
443 . นายกษิดิ์เดช ทองนุน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230027521
444 . นาย เกลียวฟาง มวงสวน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230054421
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445 . นาย เกียรติศักดิ์ บุญมณี คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230057321
446 . นายจรัญ บุญเงิน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230067621
447 . นายไชยพัฒน กิตติปญญาพร คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230137921
448 . นายณัฐชัย หนูเกื้อ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230164821
449 . นายณัฐดนัย อิทธิวณิชย คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230165421
450 . นายณัฐวัชร ประสพสุขโชค คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230180821
451 . นายตุลยวัต แสงวิเชียรกิจ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230189521
452 . นายธนกร คําเฝา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230205921
453 . นายธนกรณ บุญยืน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230207121
454 . นายธนพล ญาณวีรศักดิ์ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230215121
455 . นายธราดล ศูนยกลาง คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230241421
456 . นายธีรนันท ปนใจลือ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230254621
457 . นายนครินทร ลํ่าสัน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230264921
458 . นายนวพล คําคง คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230275821
459 . นายนิรันดร จันดาเบา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230287321
460 . นายปกาศิต นวลนิ่ม คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230296021
461 . นายภาคิน วชิรพรพงศา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230390221
462 . นายมนาวุธ สุนทรผอบวงศ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230411821
463 . นายวรจักร จันทรแวน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230444521
464 . นายวรวุฒิ ถาวรวัฒนเจริญ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230458321
465 . นายวันเฉลิม เตรียมลํ้าเลิศ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230478921
466 . นายศุภชัย ทองสุพรรณ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230519021
467 . นายสุเมธ วรรณวิเศษ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230572121
468 . นายสุวัฒน ตันศิริยากุล คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230577321
469 . นายอภิชาติ อินธิปก คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230596221
470 . นายอิทธิวัฒน เจริญพืช คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230623521
471 . นายกฤษฎา แสนสมบูรณ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230801921
472 . นายสุภกิณห ไพรสิงห คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5230919321
473 . นายภัทรวุฒิ มาลีหวล คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5231042021
474 . นายปยนัฐ เวียงคํา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5231711221
475 . นายพอพล เลิศธีรวัฒน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5231713521
476 . นายกฤษณ บูรณะกรณ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330016721
477 . นายกษิพงศ จันทรเพ็ชร คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330026021
478 . นายจิรัฏฐ สําราญสุข คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330076321
479 . นายญาณพล ศรีพฤทธ์ิเกียรติ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330119721



15

480 . นายฐิติพงศ ล้ิมประเสริฐ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330123121
481 . นายณัฐพงษ วัชรชัยทโลสถ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330142021
482 . นายธนภัทร ชอไชยกุล คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330192421
483 . นายธัญ เมฆรักษาวนิช คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330207221
484 . นายปุญญพัฒน จตุรวิธวงศ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330283921
485 . นายพานุวัฒน ปาลี คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330314721
486 . นายฟารุค บินโหรน คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330336521
487 . นายภูมิ เจียมธีรสกุล คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330354821
488 . นายภูรีวัฒน อภิบาลศรี คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330357721
489 . นายยาซีน ยุโสป คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330369221
490 . นายวรทัต หงษทอง คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330387521
491 . นายวิจักขณ วิศิษฏสรศักดิ์ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330419021
492 . นายสวางพงษ เลาหวิชิตศักดิ์ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330473821
493 . นายสันติ ลาภสุวรรณวงศ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330476721
494 . นายสืบสกุล ยศพิทักษ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330488221
495 . นายอภิวัฒน ปานาราช คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330524121
496 . นายอานนท เปนไทย คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330541821
497 . นายอานันท ประเสริฐรุงเรือง คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330544721
498 . นายชวิทย คูณคํา คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330810621
499 . นายพรประคัลภ เกิดนวล คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330901021
500 . นายกฤษณทัต ยินดี คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330902721
501 . นายกวิศ แซตั้ง คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330903321
502 . นายนนทวัฒน เกษร คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330911321
503 . นายภัทรพงศ ปนตะ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5330916521
504 . นายกฤษกร สุริยากุลพานิช คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5331002021
505 . นายกิตติ หฤทัยสดใส คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5331004321
506 . นายณัฐวัตร อํานวยหาญ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5331018121
507 . นายณัฐวุฒิ คิดดี คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5331019821
508 . นายปรมัตถ ชนบดีเฉลิมรุง คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5331035821
509 . นายปรัชญา วงษจงรัก คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5331036421
510 . นายภูวิศ ไชยวรรณ คณะ  วิศวกรรมศาสตร 5331053021
511 . นายปริญญา ทัศนมาศ คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5346759035
512 . นายทัพพสาร เพ็งสงค คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5146756035
513 . นายณรงคฤทธ์ิ เชาวกรรม คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5146861135
514 . นายอรรถพล เพชรูจี คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5146884635
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515 . นายกฤติพงษ ทองเนื้อดี คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5246551735
516 . นายทรงพล สายวิภาส คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5246562635
517 . นายสถิตย คะรุนรัมย คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5246775035
518 . นายพสิษฐ วิสัยกลา คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5346763535
519 . นายภากร เทียนทิพยการุณย คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5346765835
520 . นายวทัญู ดิษสระ คณะ  ศิลปกรรมศาสตร 5346767035
521 . นายจักรพันธ ภูแตมใจ คณะ  เศรษฐศาสตร 5145513629
522 . นายจักรินทร นิลศิลา คณะ  เศรษฐศาสตร 5145514229
523 . นายพงษศัลย ศัลยกําธร คณะ  เศรษฐศาสตร 5145602829
524 . นายมูฮัมหมัดอามีน กาเดะ คณะ  เศรษฐศาสตร 5145635529
525 . นายอลงกต กันคํา คณะ  เศรษฐศาสตร 5145684229
526 . นายอาทิตย เทศขํา คณะ  เศรษฐศาสตร 5145685929
527 . นายธีระยุทธ ชุดพิมาย คณะ  เศรษฐศาสตร 5245576229
528 . นายอนุรักษ จันเครื่อง คณะ  เศรษฐศาสตร 5245694629
529 . นายอรรถพล แซเฮง คณะ  เศรษฐศาสตร 5245697529
530 . นายอับดุลการิม แมฮะ คณะ  เศรษฐศาสตร 5245703629
531 . นายคมสันต คําช่ัง คณะ  เศรษฐศาสตร 5345516729
532 . นายณัฐภูมิ สิทธ์ิขุนทด คณะ  เศรษฐศาสตร 5345546529
533 . นายธันวา แผนสทาน คณะ  เศรษฐศาสตร 5345567729
534 . นายนาฏวศิน สิงหปอม คณะ  เศรษฐศาสตร 5345573429
535 . นายปริวัตร ปนคํา คณะ  เศรษฐศาสตร 5345580829
536 . นายพลากร บุญนอย คณะ  เศรษฐศาสตร 5345595229
537 . นายสมยศ แซเลา คณะ  เศรษฐศาสตร 5345654629
538 . นายสุเมธ ปฏิภาณญาณกิตติ คณะ  เศรษฐศาสตร 5345666129
539 . นายพลวัต รวมชาติ คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5034042425
540 . นายวิษณุ หอมนาน คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5034072225
541 . นายทรงวิทย แจงจิตร คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5134022025
542 . นายธวัชชัย เตวิน คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5134028825
543 . นายกฤตธน ศุภจรรยารักษ คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5134301025
544 . นายนิตินันท อาจหาญ คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5134413725
545 . นายสมาธิ ธิยาม คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5134527625
546 . นายธนวัฒน อนเจก คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5134609425
547 . นายวัชระ แกลวกลา คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5134623125
548 . นายนฤดล วังธนู คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5234035225
549 . นายกิจสุพพัต ณ ลําปาง คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334008425
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550 . นายธนวรรธก คชคิรี คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334025025
551 . นายธนศักดิ์ คงถ่ิน คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334026725
552 . นายธีรภัทร จิตประไพกุลศาล คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334031825
553 . นาย เรวัติ เมฆนอย คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334051325
554 . นายศิวกร สวางศรี คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334060025
555 . นายหัสกร หิรัญสิริโชค คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334336225
556 . นายกฤติณห วัฒนายิ่งเจริญชัย คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334502025
557 . นายนรุตม พูลรส คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334619925
558 . นายพิรุณพงศ จุลลางกูร คณะ  สถาปตยกรรมศาสตร 5334628525
559 . นายไพศาล ทาโบราณ คณะ  สหเวชศาสตร 5137067837
560 . นายมานพ นนทวงษ คณะ  สหเวชศาสตร 5137075837
561 . นายวิชชากร ศิริภักดิ์ คณะ  สหเวชศาสตร 5137091837
562 . นายณัฐวุฒิ แสงทับทิม คณะ  สหเวชศาสตร 5137224037
563 . นายธีรกร สิงหสุวรรณ คณะ  สหเวชศาสตร 5137232037
564 . นายพิษณุ ล้ีประเสริฐ คณะ  สหเวชศาสตร 5137245137
565 . นายวุฒิเกรียง สอดทรัพย คณะ  สหเวชศาสตร 5137256037
566 . นายอภิวัฒน สีถาการ คณะ  สหเวชศาสตร 5137263437
567 . นายอัครชัย พรหมจันทร คณะ  สหเวชศาสตร 5137264037
568 . นายจักรกฤษณ คําภากุล คณะ  สหเวชศาสตร 5237011737
569 . นายณัฐพจน พระฉาย คณะ  สหเวชศาสตร 5237018137
570 . นาย เทิดศักดิ์ สุธาตุ คณะ  สหเวชศาสตร 5237023237
571 . นายธีระวุฒิ บุญเอ้ือ คณะ  สหเวชศาสตร 5237033537
572 . นายนภา นาชิน คณะ  สหเวชศาสตร 5237035837
573 . นายปญญา วีรวัฒกพงศ คณะ  สหเวชศาสตร 5237044437
574 . นายปติพงษ ไทยกลาง คณะ  สหเวชศาสตร 5237047337
575 . นายพิชญนันท รุณใจ คณะ  สหเวชศาสตร 5237059937
576 . นายแพน ธะนนไชย คณะ  สหเวชศาสตร 5237067937
577 . นายมาโนชญ อินตะลือ คณะ  สหเวชศาสตร 5237072037
578 . นายษมา แสนสุข คณะ  สหเวชศาสตร 5237089737
579 . นายสันทาน บุญมี คณะ  สหเวชศาสตร 5237092537
580 . นายอุดมศักดิ์ อินทรณรงค คณะ  สหเวชศาสตร 5237113037
581 . นาย เอกพล บรรจงขยาย คณะ  สหเวชศาสตร 5237114737
582 . นายกิตติพัฒน เตะวงษ คณะ  สหเวชศาสตร 5237204537
583 . นายวีรยุทธ สงวนรัมย คณะ  สหเวชศาสตร 5237330937
584 . นายกกกวี ระรื่นเริง คณะ  สหเวชศาสตร 5337001537
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585 . นายจักรพันธ เชาวนสุขุม คณะ  สหเวชศาสตร 5337014737
586 . นายณัฐพงศ กาญจนาพงศาเวช คณะ  สหเวชศาสตร 5337034237
587 . นายตรองวิทย ภัทรสุมันต คณะ  สหเวชศาสตร 5337039437
588 . นายธนิต แซหล่ิว คณะ  สหเวชศาสตร 5337042237
589 . นายปยะพงษ พูลชวย คณะ  สหเวชศาสตร 5337060537
590 . นายพลวัตร เล็กมาก คณะ  สหเวชศาสตร 5337064037
591 . นายพันธการ รังสินธุ คณะ  สหเวชศาสตร 5337067037
592 . นายภาณุรังษี วิวัฒโนดม คณะ  สหเวชศาสตร 5337076637
593 . นายภูริทัต แกวอาสา คณะ  สหเวชศาสตร 5337077237
594 . นายรามิล มาลาอี คณะ  สหเวชศาสตร 5337086937
595 . นายศุภชาติ สุขก่ํา คณะ  สหเวชศาสตร 5337098437
596 . นายสุวิจักขณ เจียรนัยเจริญ คณะ  สหเวชศาสตร 5337106837
597 . นายชยกร แคยิหวา คณะ  สหเวชศาสตร 5337216137
598 . นายณรงคศักดิ์ เอิบพบ คณะ  สหเวชศาสตร 5337222937
599 . นายอัฎฮา สุมาลี คณะ  สหเวชศาสตร 5337283137
600 . นายจตุพงษ แกววัน คณะ  สหเวชศาสตร 5337306037
601 . นายปพน เลาหสินณรงค คณะ  สหเวชศาสตร 5337320737
602 . นายอนิรุต เกปน คณะ  สหเวชศาสตร 5337333937
603 . นายกิติคุณ อุดม คณะ  สัตวแพทยศาสตร 4935517031
604 . นาย เจษฎา ฐิติรุงเรือง คณะ  สัตวแพทยศาสตร 4935524331
605 . นายชินภัทร ไทยถาวร คณะ  สัตวแพทยศาสตร 4935531731
606 . นายมาลิก อับดุลบุตร คณะ  สัตวแพทยศาสตร 4935590731
607 . นายสมทัศน อยางสุข คณะ  สัตวแพทยศาสตร 4935623831
608 . นายสุทธิพงศ อุบล คณะ  สัตวแพทยศาสตร 4935627331
609 . นายอลงกรณ เจริญธนวุฒิ คณะ  สัตวแพทยศาสตร 4935648531
610 . นาย เอกภูมิ สะอาด คณะ  สัตวแพทยศาสตร 4935653631
611 . นาย เกียรติศักดิ์ พิมพจอง คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5035516831
612 . นายจีระวัฒน โพธ์ิศรีทอง คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5035526031
613 . นายธานินทร มุละสีวะ คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5035565531
614 . นายธีรพงษ พรมปญญา คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5035566131
615 . นายธีรยุทธ ปญญาตุย คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5035568431
616 . นายนันทวัฒน นุนหรน คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5035571231
617 . นายชาคริต บุตรรักษ คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135527831
618 . นายไชยยันต แกวผลึก คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135529031
619 . นายธงชัย เกษเสนา คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135546731
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620 . นายพรปวีณ ชินะกุล คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135576531
621 . นายภาคย วิจาระ คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135586831
622 . นายภาณุพงศ อัจฉริยศักดิ์ชัย คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135587431
623 . นายวรพัฒน กอนทอง คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135604431
624 . นายสุรศักดิ์ ใจเท่ียง คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135629131
625 . นายอนุรักษ ติ๊บบู คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135633631
626 . นายอภิวัฒน แจมเช้ือ คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135636531
627 . นาย เอกพล เตืองพลกรัง คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5135645131
628 . นายนิติกร สถิรพันธุ คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5235559031
629 . นายบรรชา กาฬภักดี คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5235562831
630 . นายระฟา บุญประกอบ คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5235596131
631 . นาย เกรียงไกร ธรรมศิลป คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5335510231
632 . นายพลกฤษณ อุทรักษ คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5335577331
633 . นายสุชาครีย วีระโจง คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5335623531
634 . นายสุชาติ พรมอาย คณะ  สัตวแพทยศาสตร 5335625831
635 . นายธีรภาพ ตรีกาญจนวัฒนา คณะ  อักษรศาสตร 5140089022
636 . นายปฐวี อินทรอภัยพงษ คณะ  อักษรศาสตร 5140109922
637 . นายรณกร เจียมศิริอังกูร คณะ  อักษรศาสตร 5140166622
638 . นาย เสฎฐวุฒิ บํารุงกุล คณะ  อักษรศาสตร 5140523022
639 . นายรณชัย เครือซาว คณะ  อักษรศาสตร 5140626022
640 . นายจิณวัฒน แกนเมือง คณะ  อักษรศาสตร 5240001822
641 . นาย เจม่ี เสนะวัต เอ้ียงสําอางค คณะ  อักษรศาสตร 5340035222
642 . นายธนานนท นนทตุลา คณะ  อักษรศาสตร 5340099422
643 . นายนรา โพธ์ิศรีมาตย คณะ  อักษรศาสตร 5340108422
644 . นายสุทธิพงษ ภิบาลวงษ คณะ  อักษรศาสตร 5340248622
645 . นายอรรถพล แยมบุรี คณะ  อักษรศาสตร 5340264622
646 . นายฮาพีฟ สะมะแอ คณะ  อักษรศาสตร 5340281222
647 . นายโสรัตน ขันตี คณะ  อักษรศาสตร 5340303422
648 . นายไกรวิชญ สวางรัตน 5347003440
649 . นายชวิศ จําปาจี 5347008640
650 . นายชานนท กาวิน 5347009240
651 . นายธีระวัฒน ไชยวุฒิ 5347017240
652 . นายนนทภพ เจริญขวัญ 5347018940
653 . นายพัทธดนย มิสละ 5347024640
654 . นายรัฐศักดิ์ ซ่ือสัตย 5347028140

 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

  สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
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655 . นายศุภปริญณ รังกล่ิน 5347033240
656 . นายสถาพร กาใจ 5347034940
657 . นายสุทิน กองคํา 5347036140
658 . นายอดุลย ซาวโนไชย 5347039040

                        ธนิต ธงทอง

    ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี

 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร
 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร

           ประกาศ       ณ     วันท่ี                กุมภาพันธ  พ.ศ.  2554

(รองศาสตราจารย ดร.ธนิต  ธงทอง)
    รองอธิการบดี

 สํานักงานฯวิจัยทรัพยากรการเกษตร


