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คณะเกษตรศาสตร์
1 นาย สายัณห ์สบืผาง สตัวศาสตร ์(ป.เอก)
2 น.ส. มธรุส  อรังศรี สตัวศาสตร ์(ป.เอก)
3 น.ส. รัตตกิาล  สวุรรณสงิห์ สตัวศาสตร ์(ป.เอก)
4 น.ส. กนกวรรณ  กองพธิี สตัวศาสตร ์(ป.เอก)
5 น.ส. ณปภสั  ชว่ยชหูนู สตัวศาสตร ์(ป.เอก)
6 นาย วัชรวทิย ์ มหีนองใหญ่ สตัวศาสตร ์(ป.เอก)
7 วา่ท ีร.ต. หญงิ สายสมร  โพธริะหงษ์ สตัวศาสตร์
8 นาย สทิธชิยั  แซงภเูขยีว สตัวศาสตร์
9 น.ส. กมลมาศ  ดาแกว้ สตัวศาสตร์

10 นาย ชาญณรงค ์ สขุประเสรฐิ สตัวศาสตร์
11 น.ส. นวลนพมล  ศรอีทุัย สตัวศาสตร์
12 น.ส. ฤทัยพร  ราชมัคร สตัวศาสตร์
13 นาย ชยัชนะ  สรุยิะภา สตัวศาสตร์
14 นาย ณัฐวฒุ ิ กกรัมย์ สตัวศาสตร์
15 น.ส. นลนิ ีทับทมิทอง สตัวศาสตร์
16 น.ส. วันวสิา  พลชยัภมูิ สตัวศาสตร์
17 นาย ชชัวาล  ยทุธสนอง สตัวศาสตร์
18 Miss CHINDA WANN สตัวศาสตร ์(นานาชาต)ิ
19 น.ส. ศศปิระภา  บัวแกว้ พชืไร่
20 น.ส. ฉัตรสดุา  จันโสภา พชืไร่
21 น.ส. วัชลาวล ี ทองจันทร์ พชืไร่
22 น.ส. จริาภรณ์  นาทา พชืไร่
23 น.ส. จรยิา  แสงหาชยั พชืไร่
24 นาย วทัญ  ู ขามเกาะ พชืไร่
25 นาย ปลกุดนิ  ขยันงาน พชืไร่
26 น.ส. อาทติยา  ชมุพล พชืไร่
27 น.ส. จดิาภา  คงหนิไธสง พชืไร่
28 น.ส. พจนยี ์ ไพโรจนธ์รีากลุ พชืไร่
29 Ms. KHAMTAY  VONGXAYYA พชืไร ่(นานาชาต)ิ
30 นาย ธวัชชยั  ทองเฟือง พชืสวน
31 น.ส. ญาณศิา  แสงสอดแกว้ พชืสวน
32 Mr. VITIRAK HUY เกษตรศาสตร ์(นานาชาต)ิ
33 Mrs. CHIMWEMWE TABITHA BOMBA เกษตรศาสตร ์(นานาชาต)ิ
34 น.ส. ศโิรรัตน ์ ศรบีาลแจ่ม การประมง (ป.เอก)
35 นาย พงษ์ดนัย  ดวงใส การประมง
36 นาย สมคดิ  นาพรม เกษตรเชงิระบบ
37 น.ส. จรยิา  รอดดี กฏีวทิยา
38 นาย ศักดชิยั  คณุมี กฏีวทิยา
39 น.ส. สนุศิา  สนุทร กฏีวทิยา
40 น.ส. วสิดุา  วรชยั กฏีวทิยา
41 น.ส. ปรนิทร  บญุเกอื ปฐพศีาสตรแ์ละสงิแวดลอ้ม
42 น.ส. อาภรณ์  ทองบรุาณ ปฐพศีาสตรแ์ละสงิแวดลอ้ม
43 นาย เอนกพงศ ์ จําปา ปฐพศีาสตรแ์ละสงิแวดลอ้ม
44 นาย วฒุ ิ ศรวีชิยั ปฐพศีาสตรแ์ละสงิแวดลอ้ม

คณะเศรษฐศาสตร์
45 น.ส. เฌอมาณัฏฐ ์ ศรวีงคช์ยั เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 
46 น.ส. ณัฐวด ี รม่กลาง เศรษฐศาสตรธ์รุกจิ 

บณัฑติวทิยาลยั



47 นาย พงศศ์รัณย ์ กมิาวหา ชวีเวชศาสตร์
48 น.ส. รุง่อรณุ  พวงธรรม ชวีเวชศาสตร์
49 น.ส. ศันศนยี ์ สพุรรณคง ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
50 น.ส. ชตุมิา  รัตนวรรณ ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
51 นาย ไชยเชษฐ ์ นานอก ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
52 น.ส. พชิญา  มัชฌมิากลุ ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
53 น.ส. ชมพนุูท  วังบญุ ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
54 นาย กติต ิ อนิทยุศ ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
55 น.ส. วณชิชา  เทพาขนัธ์ ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
56 น.ส. วภิาพร  วงคเ์ฟียง ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
57 น.ส. โมลนิ  วอ่งวัฒนากลู ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
58 นาย ปรญิญา  ประสงคด์ี ชวีเวชศาสตร ์(ป.เอก)
59 นาย วสทิธ ิ พรหมมา วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา
60 นาย ธรีัชพันธ ์ มณีธรรม วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายและการกฬีา
61 นาย ณัฐวฒุ ิ โพธศิรแีกว้ วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายฯ (ป.เอก)
62 น.ส. นันทยา  กระสวยทอง วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายฯ (ป.เอก)
63 น.ส. ภทัรศศริ ์ เหลา่จนีวงค์ วทิยาศาสตรก์ารออกกําลังกายฯ (ป.เอก)
64 น.ส. ปรยีานุช  อารเีออื การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาและนวัตกรรม
65 น.ส. นจินันท ์ หกึขนุทด การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาและนวัตกรรม
66 MR. CHHAY KIMSENG การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาและนวัตกรรม

คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์
67 น.ส. พชิากร พฒุนอก พัฒนาสงัคม
68 น.ส. ชนัสนันท ์ แสนกลา้ พัฒนาสงัคม
69 นาย วัชชยั  สงัขสมีา พัฒนาสงัคม
70 นาย ทองสมทุร มนุวีงศ์ พัฒนาสงัคม
71 นาย พษิณุ กองอา้ย พัฒนาสงัคม
72 นาย มะยโูซะ๊  บาโงสอืตา พัฒนาสงัคม
73 น.ส. อมรา  ไชยมนุตรี พัฒนาสงัคม
74 น.ส. วรนุช  จันทะบรูณ์ พัฒนาสงัคม
75 น.ส. ปพชิญา  แกดสนัเทยีะ ภาษาอังกฤษ
76 น.ส. นริชา  ชมภรูาษฎร์ ภาษาอังกฤษ
77 น.ส. จริาภรณ์  เหลา่อัน ภาษาอังกฤษ
78 น.ส. สรุฉิาย  บตุรชา ภาษาอังกฤษ
79 น.ส. อภญิญา  กจิเออืวริยิะ ภาษาอังกฤษ
80 น.ส. บัวบญุ พณิเจรญิพันธุ์ ภาษาอังกฤษ
81 น.ส. ธารรีัตน ์ หริัญนุเคราะห์ ภาษาอังกฤษ
82 น.ส. ศศวิมิล  เกดิหมนืไวย ภาษาอังกฤษ
83 นาย ตรัยเทพ  ศรสีขุ ภาษาอังกฤษ
84 นาง สทุธนิ ีไชยหลาก ภาษาอังกฤษ
85 นาย ณไทย เพทขาม ภาษาอังกฤษ
86 นาย เป็นเอก ศริโิยธา ภาษาอังกฤษ
87 นาย นวมติร  ประธรรมสาร ภาษาอังกฤษ
88 น.ส. พชิญานนิ อนิลา ภาษาอังกฤษ
89 น.ส. ประพัชรภรณ์  คําศรี ภาษาอังกฤษ
90 น.ส. สริพิาพร  ซาเหลา ภาษาอังกฤษ
91 น.ส. คณติา  โคเชก ภาษาอังกฤษ
92 น.ส. กนัตา  สวุรรณหลา้ ภาษาอังกฤษ
93 น.ส. สจุณัิฐฎา  ทองพรม ภาษาอังกฤษ
94 น.ส. ประภาพร  สมภกัดี ภาษาอังกฤษ
95 MR. KETSEMABOM D. AKULI ภาษาอังกฤษ
96 นาย นติพัินธ ์ สลีะสวุัฒนากลุ ภาษาอังกฤษ
97 น.ส. สดุามาส  สมบัตสิวัสดิ ภาษาอังกฤษ



98 น.ส. ณัฐพร  ผอ่งอรัญ ภาษาอังกฤษ
99 น.ส. ปิตญิา  สธุรีพันธุ์ ภาษาอังกฤษ

100 น.ส. ดรุยิากร  ศรชีมชนื ภาษาอังกฤษ
101 น.ส. นมีา่  ปารสี ภาษาอังกฤษ
102 น.ส. ภาวยิา  พงศจ์ริะชาคร ภาษาอังกฤษ
103 น.ส. มัลลกิามาศ  เทยีมรนิทร์ ภาษาอังกฤษ
104 นาย พฤกษ์  เถาถวลิ พัฒนศาสตร ์(ป.เอก)
105 MR. HANVEDES DAOVISAN พัฒนศาสตร ์(ป.เอก)
106 น.ส. พมิพพ์ร  ภคูรองเพชร พัฒนศาสตร ์(ป.เอก)
107 นาย ชนะบรูณ์  อนิทรพันธุ์ พัฒนศาสตร ์(ป.เอก)
108 นาย มนตร ี ประเสรฐิรุง่เรอืง พัฒนศาสตร ์(ป.เอก)
109 น.ส. ขวัญสปุาณัฏฐ ์ พันธเ์กษม พัฒนศาสตร ์(ป.เอก)
110 นาย วชิยั  ธรรมวจิติเดช พัฒนศาสตร ์(ป.เอก)
111 นาย ณวญิ  เสรฐิผล พัฒนศาสตร ์(ป.เอก)
112 นาย ภมร  ภผูวิผา ลุม่นําโขงศกึษา
113 น.ส. ภควด ี ทองชมภนุูช ลุม่นําโขงศกึษา
114 นาย วงศกร  บญุเกดิ ลุม่นําโขงศกึษา
115 นาย เหาเตยีน  หยา ลุม่นําโขงศกึษา
116 น.ส. ตานถงิ  หลี ลุม่นําโขงศกึษา
117 น.ส. สวอีนิ หลวิ ลุม่นําโขงศกึษา
118 นาง วชิดุา  ไชยศวิามงคล สารสนเทสศกึษา (ป.เอก)
119 นาย ชาญวทิย ์ พฤกษชาติ สารสนเทสศกึษา (ป.เอก)
120 นาย พรอนันต ์ เอยีมขจรชยั สารสนเทสศกึษา (ป.เอก)
121 นาย สรุะสทิธ ิคดุนา สารสนเทสศกึษา (ป.เอก)
122 นาย กนก สขุมณี สารสนเทสศกึษา (ป.เอก)
123 นาย สรายทุธ  เลศิปัจฉมินันท์ ปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ป.เอก)
124 น.ส. สตูริัตน ์ พรียาวจิติร ปรัชญาและศาสนาตะวันออก (ป.เอก)
125 นาย บัญชา  พฒุวินากลุ รัฐประศาสนศาสตร์
126 น.ส. จติรธรีา  รวยสงูเนนิ รัฐประศาสนศาสตร์
127 นาย ธนภทัร  ใจเย็น รัฐประศาสนศาสตร์
128 MR. KEMAL ABDELA KASO รัฐประศาสนศาสตร์
129 น.ส. ชลธชิา วงศบ์ตุร รัฐประศาสนศาสตร์
130 MR. YONAYAD YADECHA GORMU รัฐประศาสนศาสตร์
131 นาง พมิพล์ขิติ  แกว้หานาน รัฐประศาสนศาสตร์
132 นาย สขุถาวร  รรีะพันธุ์ รัฐประศาสนศาสตร์
133 น.ส. สรอ้ยบญุ ทรายทอง สงัคมวทิยา (ป.เอก)
134 นาย ณัฐวรรณ  อไุรอําไพ สงัคมวทิยา 
135 นาง ทพิยส์ดุา  ปรดีาพันธุ์ สงัคมวทิยา 
136 น.ส. ศรินัิน ทับอาษา ปรัชญา 
137 นาย อาทติย ์ บตุรเจรญิ ปรัชญา 
138 พระมหาอธวิัฒน ์ บดุดานาง ภาษาไทย
139 น.ส. พกิลุ  ภชูมศรี ภาษาไทย
140 นาย สญชยั  อันภกัดี ภาษาไทย
141 น.ส. วชิชฎุา  คํานนท์ ภาษาไทย
142 นาย หวัง  เชาวน์ ภาษาไทย
143 น.ส. วาเนสซา่  มอลล์ ภาษาไทย
144 นาย เจษฎา  ขดัเขยีว ภาษาไทย

คณะศกึษาศาสตร์
145 นาย พรวฒุ ิ คําแกว้ เทคโนโลยกีารศกึษา (ป.เอก)
146 นาย ภมูศิักด ิ บเุกตุ เทคโนโลยกีารศกึษา
147 นาย สรุจัินทร ์ หลวงสมบัติ เทคโนโลยกีารศกึษา
148 นาย ธนบรรณ  ขวัญมัน เทคโนโลยกีารศกึษา



149 น.ส. ปัทมา  โขหานาม เทคโนโลยกีารศกึษา
150 นาย ตรทีศ  ศภุคตสินัติ เทคโนโลยกีารศกึษา
151 น.ส. ชตุกิาญจน ์วชริะฟกูลุ หลักสตูรและการสอน
152 น.ศ. สายรุง้ กมิยงค์ หลักสตูรและการสอน
153 น.ส. เกศกนก  เรอืนทพิย์ หลักสตูรและการสอน
154 น.ส. วชิชดุา  ชํานาญไพร หลักสตูรและการสอน
155 นาง จารณีุ  พุม่มี หลักสตูรและการสอน
156 น.ส. วสติา  นรีะพันธ์ หลักสตูรและการสอน
157 น.ส. สกุญัญา  สายคําภา หลักสตูรและการสอน
158 น.ส. เกวลนิ  ทองแพ หลักสตูรและการสอน
159 น.ส. สดุารัตน ์ สมตาเตะ หลักสตูรและการสอน
160 น.ส. ณชิาภา  สนุทรไชย หลักสตูรและการสอน
161 นาย จุลศักด ิ กอ๊กพมิพ์ หลักสตูรและการสอน
162 น.ส. ธาราทพิย ์ คําจันทร์ หลักสตูรและการสอน
163 น.ส. สพุรรณธดิา  แกว้วเิศษ หลักสตูรและการสอน
164 นาง ธดิารัตน ์ เลศิวทิยากลุ หลักสตูรและการสอน (ป. เอก)
165 น.ส. พัชราภรณ์  จันทรโคตร การบรหิารการศกึษา
166 น.ส. วัชราภรณ ์ ชาวงษ์ การบรหิารการศกึษา
167 นาย ประภาส  วงษ์โท การบรหิารการศกึษา
168 นาย ประดษิฐ ์ ศรวีงษ์ชยั การบรหิารการศกึษา
169 น.ส. วชิดุา  มาลาสาย การบรหิารการศกึษา
170 น.ส. ทฆิัมพร อุน่จันที การบรหิารการศกึษา
171 นาง วชริญาณ์  ขาวจุย้ การบรหิารการศกึษา
172 นาง ตวงทพิย ์ ขนุโนนเขวา การบรหิารการศกึษา
173 นาย ชชูาต ิ พทุธลา การบรหิารการศกึษา
174 นาย สทิธชิยั  สนุทรพนิจิ การบรหิารการศกึษา
175 นาย รณชยั  คงเตมิ การบรหิารการศกึษา
176 นาง ผอ่งศร ี รบไพรนิทร์ การบรหิารการศกึษา
177 นาย ธนากร  ศรวีพิัฒน์ การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
178 นาย พัชระ  งามชดั การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
179 น.ส. สริริัชนา  เนาวโ์สภา การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
180 น.ส. ณัชญานุช  สดุชาดี การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
181 นาย ชยัรัตน ์ สทิธบิรุี การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
182 นาย โพทอง  พงสงคาม การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
183 พระฮอนดา้  เข็มมา การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
184 Mrs. HUYNH THI THUY DIEM วทิยาศาสตรศ์กึษา (ป. เอก)
185 นาย บรรจง  ประสงคท์รัพย์ วทิยาศาสตรศ์กึษา
186 น.ส. นฤนาท  คณุธรรม วทิยาศาสตรศ์กึษา
187 น.ส. นุชนารถ  แสนพกุ วทิยาศาสตรศ์กึษา
188 น.ส. ดาราณี  ใจมธีรรม วทิยาศาสตรศ์กึษา
189 น.ส. สรุยีร์ัตน ์ สชัฌกุร วทิยาศาสตรศ์กึษา
190 น.ส. ศศวิมิล  เปรมไธสง วทิยาศาสตรศ์กึษา
191 น.ส. พนดิา  กระทุม่นอก วทิยาศาสตรศ์กึษา
192 น.ส. พมิพา  เชอ้ทอง การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
193 นาย กอ่เกยีรต ิ แรท่อง การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
194 นาย พชิยั  ปัญญาสาร การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
195 น.ส. ชมพนุูช  วรภทัราทร การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
196 น.ส. ธนัชชา  ธวัชชยัดํารง การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
197 น.ส. ณัฐณชิา เจรญิรักษ์ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
198 น.ส. ณัฎฐสินิ ี สมัพันธกลุ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
199 นาง ภาสนิ ี โทอนิทร์ หลักสตูรและการเรยีนการสอน (ป.เอก)
200 น.ส. กรรณกิาร ์ สพุชิญ์ หลักสตูรและการเรยีนการสอน (ป.เอก)
201 น.ส. สริกิร  บํารงุกจิ หลักสตูรและการเรยีนการสอน (ป.เอก)



202 นาย มนูศักด ิ ยางขนั การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
203 น.ส. นรมน กติวิฒุชิศูลิป์ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
204 นาย ธนาบัตร  วริยิะอุดมเสถยีร การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
205 น.ส. ฐติาภรณ์  อนิทรง์าม การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
206 น.ส. กญัญารัตน ์ เพยีสวุรรณ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
207 น.ส. ภภดา  อทุาโพธิ การวัดและประเมนิผลการศกึษา
208 น.ส. กนกพร  ชนะโยธา การวัดและประเมนิผลการศกึษา
209 น.ส. ฉัตราภรณ ์ อักษร การวัดและประเมนิผลการศกึษา
210 น.ส. ลลติา  ชยัหงษา การวัดและประเมนิผลการศกึษา
211 น.ส. มยรุา  ทปีุ้ง การวัดและประเมนิผลการศกึษา
212 นาย ชยัวทิย ์ วงศจ์ารวุัฒน์ การวัดและประเมนิผลการศกึษา
213 น.ส. ขวัญชนก  กจิเธาว์ คณติศาสตรศกึษา
214 นาย กติตพิศ  รบศกึ คณติศาสตรศกึษา
215 น.ส. พมิพล์ักษณ์  มลูโพธิ คณติศาสตรศกึษา
216 น.ส. เยาวลักษณ์  ชาญรบ คณติศาสตรศกึษา
217 น.ส. ลักษณา ตน้จันทร์ คณติศาสตรศกึษา
218 นาย ตบีจันทร ์ สลีะนุวงศ์ คณติศาสตรศกึษา
219 น.ส. พญิญารัศม ์ สงิหะ เทคโนโลยกีารศกึษา (ป.เอก)
220 น.ส. ปวณีา  ไชยสมบรูณ์ เทคโนโลยกีารศกึษา
221 น.ส. ใบตอง พรมพทุธา เทคโนโลยกีารศกึษา
222 นาย ณภสั  ศรชีมพล เทคโนโลยกีารศกึษา
223 นาย ภมูภิทัร  กลอ่มวภิาวัฒน์ เทคโนโลยกีารศกึษา
224 นาย เจษฎา  ธาระธรรม เทคโนโลยกีารศกึษา
225 น.ส. จารภุรณ์  ศรจัีนทร์ หลักสตูรและการสอน
226 น.ส. ศริพิร  ดอใจ หลักสตูรและการสอน
227 น.ส. ทัศนพีร  คนคดิ หลักสตูรและการสอน
228 น.ส. เพลนิพศิ  ตกึโพธิ หลักสตูรและการสอน
229 นาย วศิรตุ  สารการ หลักสตูรและการสอน
230 น.ส. พรพมิล  ผาพมิลู หลักสตูรและการสอน
231 นาย เอกพล  เขยีวปาน หลักสตูรและการสอน
232 น.ส. ศภุรดา  บญุจุฑาสริกิลุ หลักสตูรและการสอน
233 น.ส. กนกวรรณ เข็มภเูขยีว หลักสตูรและการสอน
234 นาย สมพร  วงษ์อามาตย์ หลักสตูรและการสอน
235 น.ส. สกุญัญา  จําปาแดง หลักสตูรและการสอน
236 น.ส. ปิยมาลย ์ สขุแกว้ หลักสตูรและการสอน
237 นาง ศริพิร  มาตรกําจร หลักสตูรและการสอน
238 น.ส. ภาวณิี  วงคต์า หลักสตูรและการสอน
239 นาย ทวิานนท ์ บญุเนา หลักสตูรและการสอน
240 น.ส. ดลพร  เพ็ญไพบลูยเ์สถยีร หลักสตูรและการสอน
241 น.ส. พันทวิา  ทับภมูี หลักสตูรและการสอน
242 น.ส. ทัศนยี ์ เสถยีรภทัรนันท์ หลักสตูรและการสอน
243 นาย สถาพร  ออ่นละมลู หลักสตูรและการสอน
244 นาย สาโรช  คุม้ครอง หลักสตูรและการสอน
245 นาย ศภุสทิธ ิ ไกรพนิจิ การบรหิารการศกึษา
246 น.ส. กลัยาณี ศรหีามาตย์ การบรหิารการศกึษา
247 น.ส. วนดิา  แสนอนิต๊ะ การบรหิารการศกึษา
248 น.ส. ธนัญญา  ดวงธนู การบรหิารการศกึษา
249 น.ส. นงพงา  องึวงษ์วัฒนา การบรหิารการศกึษา
250 นาย อภสิทิธ ิ ฤทธปิระดษิฐ์ การบรหิารการศกึษา
251 น.ส. ประภาพร  หาญสรุยิ์ การบรหิารการศกึษา
252 น.ส. เฟืองฟ้า  กญัญาบัตร การบรหิารการศกึษา
253 นาง ดวงกมล  สนุทรพนิจิ การบรหิารการศกึษา
254 นาย ธรรมเกยีรต ิ พรหมจันทร การบรหิารการศกึษา



255 นาย วรีะพงศ ์ ตะโกนอก การบรหิารการศกึษา
256 น.ส. อษุณีย ์ สแีกว้ตู ้ การบรหิารการศกึษา
257 นาง ปรชิาต ิ สอนโกย่ การบรหิารการศกึษา
258 นาย วฒุชิยั  รักหนิลาด การบรหิารการศกึษา
259 นาย ภราดร  มาซานนท์ การบรหิารการศกึษา
260 น.ส. ยพุนิ  พวงแกว้ การบรหิารการศกึษา
261 น.ส. อาภสัรา  สดีอนเตา การบรหิารการศกึษา
262 นาย คมกรชิ  บญุพรม การบรหิารการศกึษา
263 นาย วรีะเดช  ซาตา การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
264 น.ส. อรทัย  สนัตเิมทนดีล การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
265 วา่ท ีร.ต. ภผูาภมู ิ โมรยี์ การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
266 นาง นวลลออ พลรักษา การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
267 น.ส. กรณุา  ศรแีสน การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
268 น.ส. ธญัชมณ  บญุประกอบ การบรหิารการศกึษา (ป.เอก)
269 น.ส. รสสคุนธ ์ ธญัถนอม จติวทิยาการศกึษาและการใหคํ้าปรกึษา
270 น.ส. รจุเิรข  ไสยันต์ คณติศาสตรศกึษา
271 น.ส. อรสิา  วงศอ์นิตา คณติศาสตรศกึษา
272 นาย พงษ์พัฒน ์ ดาโอภา คณติศาสตรศกึษา
273 น.ส. ณัฐนร ี คณะเมอืง การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
274 น.ส. ศรปีระภา  บญุหลา่ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
275 น.ส. จุฬาภา  มลูลขีติ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
276 นาย รามนิตร ์ ราชวิงค ์ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
277 น.ส. อรรจนา  วชิาลัย การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
278 น.ส. วัจนา วรรณโกษิตย์ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
279 น.ส. เรยีม จันปญุนะ การศกึษาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
280 น.ส. สทุธญาณ์  จําปาทอง วทิยาศาสตรศ์กึษา
281 น.ส. ณัฐมน  นามมนตรี วทิยาศาสตรศ์กึษา
282 นาย ปนวิัตร  เสน้เกษ วทิยาศาสตรศ์กึษา
283 น.ส. วาทนิ ี อดุมกนั วทิยาศาสตรศ์กึษา (ป. เอก)
284 น.ส. พมิพร  ผาพรม วทิยาศาสตรศ์กึษา (ป. เอก)
285 นาย ณัฐพงษ์  วัฒนบตุร เทคโนโลยกีารศกึษา
286 นาย ชยัวัฒน ์ ทองหลอ่ เทคโนโลยกีารศกึษา
287 น.ส. พัชราภรณ์  รปูตํา เทคโนโลยกีารศกึษา
288 น.ส. ปณยา  มณีเนตร เทคโนโลยกีารศกึษา
289 นาย ประกาศษิย ์ แทบมะลัย เทคโนโลยกีารศกึษา
290 นาง เดอืนฉาย  บตุรเรยีง หลักสตูรและการสอน
291 น.ส. เจษราภรณ์  ตรศีาสตร์ หลักสตูรและการสอน
292 นาย พชิยั  ไชยเดช หลักสตูรและการสอน
293 นาย พรีะ  เปรมธรีวัฒนช์ยั หลักสตูรและการสอน
294 นาย ณชิชานน แหลมคม หลักสตูรและการสอน
295 น.ส. ยลดา  หนองบัว หลักสตูรและการสอน
296 น.ส. รัตนาภรณ์  ขาวไชยมหา หลักสตูรและการสอน
297 น.ส. ธรีารัตน ์ ดวงเทยีน หลักสตูรและการสอน
298 นาง อภลิักขณี  อนันเตา่ หลักสตูรและการสอน
299 น.ส. จุฑามาศ  พทุธาผา หลักสตูรและการสอน
300 น.ส. ศริพิร  ศรภีทูอง หลักสตูรและการสอน
301 น.ส. ชลดิา ชาตมินตรี หลักสตูรและการสอน

คณะศลิปกรรมศาสตร์
302 นาย ประเชญิ  เหลาฤทธิ ทัศนศลิป์
303 นาย วชิยั  อมิสขุสม วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
304 นาย ชยับพธิ  พลศรี วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
305 นาง โสภา  หนูแดง วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)



306 น.ส. อมรา แกว้บตุรสา วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
307 น.ส. คณุากร  สายลวดคํา วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
308 น.ส. นติยา  ป้องกนัภยั วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
309 MS. JIAXIU LIU วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
310 นาย ยทุธพงศ ์ มาตยว์เิศษ วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
311 นาย กฤษฎา  วงศคํ์าจันทร์ วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
312 นาง วารนิ  บญุญาพทุธพิงศ์ วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
313 นาย ปิตพิงศ ์ พมิพพ์เิศษ วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
314 น.ส. มัณฑนา  ทองสพุล วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
315 น.ส. อําพร  แสงไชยา วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
316 นาง บัววอน  พมมะบดุ วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
317 นาย อนุกลู  ศริพัินธุ์ วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
318 นาย ธวัชชยั  ศลิปโชค วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
319 นาย อัครครา  มะเสนา วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
320 นาย นฤทธ ิ วัฒนภู วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม (ป.เอก)
321 น.ส. คนัมพร  เปศรี วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม
322 นาย พยงุศักด ิ วันอดุม วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม
323 นาย กงัสดาล  จงคา วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม
324 นาย สมเจตน ์ แกว้วงษ์ วจัิยศลิปะและวัฒนธรรม
325 น.ส. ณัฐศรัณย ์ ทฤษฎคิณุ ดรุยิางคศลิป์ (ป.เอก)
326 นาย อัศวนิ  นาดี ดรุยิางคศลิป์ (ป.เอก)
327 นาย อทุาน  บญุเมอืง ดรุยิางคศลิป์ (ป.เอก)
328 นาย พชร  พฆิาตไพรี ดรุยิางคศลิป์
329 นาย ชนาวัฒน ์ จอนจอหอ ดรุยิางคศลิป์
330 วา่ท ีร.ต. พฒุธพิงษ์  พาหา ดรุยิางคศลิป์
331 นาย ณัธพล  ยะปะตัง ดรุยิางคศลิป์
332 น.ส. ดวงฤทัย  บญุศนิชยั ดรุยิางคศลิป์
333 นาย นราธร  ยนืยงั ดรุยิางคศลิป์
334 นาย เอกพงษ์  ศรงีาม ดรุยิางคศลิป์

คณะเภสชัศาสตร์
335 น.ส. ปนัดดา  ยงประเดมิ วทิยาศาสตรค์วามงามและสขุภาพ
336 น.ส. พรสวรรค ์ จันทรท์อง วทิยาศาสตรค์วามงามและสขุภาพ
337 นาย สมัฤทธ ิ สคุนธศลีกลุ วทิยาศาสตรค์วามงามและสขุภาพ
338 น.ส. สริวิภิา  สวุภาพ วทิยาศาสตรค์วามงามและสขุภาพ
339 น.ส. วรสมน  เพ็งสงิห์ วทิยาศาสตรค์วามงามและสขุภาพ
340 น.ส. วาสฏิฐ ์ ตังสตัยาธษิฐาน วทิยาศาสตรค์วามงามและสขุภาพ
341 นาย จันสกุ  วงศส์านสวุัน การคุม้ครองผูบ้รโิภคและการจัดการดา้นสขุภาพ
342 น.ส. ญาดา  วาพไิล เภสชักรรมแผนไทย
343 นาย ภาณุมาศ ภมูาศ เภสชักรรมแบะรบบสขุภาพ (ป.เอก)
344 นาย ทัดสนัน  ไชยะวง เภสชัภณัฑ ์(ป.เอก) 
345 นาย ตุม้ รัสมี เภสชัภณัฑ ์ 
346 Miss SOMPHAYVONE VILAYPHONE เภสชัเคมแีละผลติภณัฑธ์รรมชาติ
347 น.ส. วราธร  ชมุชชูาติ เภสชัเคมแีละผลติภณัฑธ์รรมชาติ
348 น.ส. สภุาพร  สอสวรรค์ เภสชัเคมแีละผลติภณัฑธ์รรมชาติ
349 น.ส. กสุาวด ี เปลกระโทก เภสชัเคมแีละผลติภณัฑธ์รรมชาติ
350 น.ส. สริวิภิา  บรูณดลิก เภสชักรรคลนิกิ
351 น.ส. บณุฑร ี ศริวิารนิ วจัิยและพัฒนาเภสชัภณัฑ ์(ป.เอก)
352 นาย ชวพล  พพิัฒนว์ัชรเดช วจัิยและพัฒนาเภสชัภณัฑ ์(ป.เอก)
353 น.ส. ปัญจะพาณ์  โกลากลุ วจัิยและพัฒนาเภสชัภณัฑ ์(ป.เอก)
354 น.ส. จรญิญา  คําภกัดี วจัิยและพัฒนาเภสชัภณัฑ ์(ป.เอก)
355 น.ส. ศริญิญา  คําพชิติ เภสชักรรคลนิกิ
356 น.ส. วมิลลักษ์  เรอืงวัฒนาโชค เภสชักรรคลนิกิ



357 นาย วฒุไิกร  พาโคกทม เภสชักรรคลนิกิ
358 นาย จรีศักด ิ หว้ยทราย เภสชักรรคลนิกิ
359 น.ส. วรรณศิา  ทะยะราษฎร์ เภสชักรรคลนิกิ
360 น.ส. สภุาวณิี  พงษ์พันนา เภสชักรรคลนิกิ
361 น.ส. ยลดา  ศริวิัฒนเมธานนท์ เภสชักรรคลนิกิ
362 Mr. SITHA  KIM เภสชักรรคลนิกิ
363 น.ส. จรีสิดุา  ฉวรีักษ์ เภสชักรรคลนิกิ
364 น.ส. สธุาสนิ ี ศรสีรอ้ย เภสชักรรคลนิกิ
365 นาย อนุวทิ  กงคคํูา เภสชักรรคลนิกิ
366 น.ส. สชุาดา  วัฏสิุ การจัดการเภสชักรรม
367 น.ส. สชุาดา  กาบนิ การจัดการเภสชักรรม
368 นาย สงา่  มนัยนื การจัดการเภสชักรรม
369 น.ส. รัชฎา  ชามงคลประดษิฐ์ การจัดการเภสชักรรม
370 นาง ศวิพร  ประเสรฐิสขุ การจัดการเภสชักรรม
371 น.ส. กลุวด ี นันทะเสนา การจัดการเภสชักรรม
372 น.ส. ญาดา  ตังภาพงษ์ การจัดการเภสชักรรม

คณะเทคนคิการแพทย์
373 น.ส. นวลจันทร ์ พลเสนา วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
374 น.ส. สาวติร ี นุแรมรัมย์ วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
375 น.ส. รุง่ทพิย ์ พฒุบรุี วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
376 น.ส. วยิะดา  ชมุพล วทิยาศาสตรก์ารแพทย์
377 น.ส. วกิานดา  ปะนัดเต เทคนคิการแพทย์
378 น.ส. เนตรชนก  มลูมณี เทคนคิการแพทย์
379 นาย สวุทิย ์ วงษ์เชยีงขวาง เทคนคิการแพทย์
380 น.ส. สจุติรา  กลว้ยหอมทอง วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
381 Miss AYE AYE THANT วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
382 Mr. HOUYOUN ZHONG วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
383 นาย กนัทรากร  หงษ์รัตน์ วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
384 น.ส. วันทนยี ์ โยชนช์ยัสาร วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
385 น.ส. พัชรวรรรณ  สวุรรณรัตน์ วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
386 นาย ฉัตรชยั  พมิพศักดิ วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
387 น.ส. วไิลรัตน ์ แสนสขุ วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
388 น.ส. สวุล ี นามวงษา วทิยาศาสตรก์ารเคลอืนไหวของมนุษย ์(ป.เอก)
389 น.ส. สนัุนทา  พรหมมนิทร์ กายภาพบําบัด
390 น.ส. รุง่นภา  อนิทรักษ์ กายภาพบําบัด
391 นาย วรีะพงษ์  สจุติร กายภาพบําบัด
392 น.ส. เมฐกิานต ์ จติสภุารัตน์ กายภาพบําบัด
393 น.ส. ชนาดา  อรศรี กายภาพบําบัด
394 นาย ชยัพัฒน ์ ศรรีักษา กายภาพบําบัด
395 นาย นนทนัตถ ์ สถาพร กายภาพบําบัด
396 น.ส. นติยา  ทันรังกา กายภาพบําบัด
397 น.ส. นันทน์ภิดา  จันทรก์วี กายภาพบําบัด
398 น.ส. รัชดาภรณ์  บอ่คํา กายภาพบําบัด
399 นาง ทติภิา  ศรสีมัย กายภาพบําบัด
400 น.ส. ณฐนนท  คตยิะจันทร์ กายภาพบําบัด
401 น.ส. หทัยชนก  บญุพมิพ์ กายภาพบําบัด
402 น.ส. อรษา แสนโน กายภาพบําบัด
403 น.ส. ศวิมิล  กาจู กายภาพบําบัด
404 น.ส. รจน ี หมันตรวจ กายภาพบําบัด
405 น.ส. จารวุรรณ  จันสอน กายภาพบําบัด
406 นาย ณรงคศ์ักด ิ คํานนท์ กายภาพบําบัด



คณะสตัวแพทยศาสตร์
407 Miss WENJING  YANG สหวทิยาการสตัวแพทย์
408 วา่ท ีร.ต. ภทัรกติ ิ เนนิชดั สตัวแพทยส์าธารณสขุ
409 นาย คอนสวรรค ์ พรมวซิยั วทิยาศาสตรก์ารสตัวแพทย์
410 นาย อัมพร  แกว้แสงทอง สหวทิยาการทางสตัวแพทย ์(นานาชาต)ิ
411 น.ส. นารติา  อัศนจัีนทน์ สหวทิยาการทางสตัวแพทย ์(นานาชาต)ิ
412 นาย นพดล  สมผล สหาวทิยาการสตัวแพทย ์(ป.เอก)
413 น.ส. จติราภรณ์  เยยีนเพชร สหาวทิยาการสตัวแพทย ์(ป.เอก)
414 นาย สทุธดิล  ปิยะเดชสนุทร สหาวทิยาการสตัวแพทย ์(ป.เอก)
415 น.ส. วธญัญา  จรยิาวัฒนชยักลุ สหาวทิยาการสตัวแพทย ์(ป.เอก)

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์
416 น.ส. เมธาว ี วรรณภกัดี การออกแบบอตุสาหกรรม
417 น.ส. กนกกานต ์ ยงยอด การออกแบบอตุสาหกรรม
418 นาย ฮาซนั  กนัตชิล การออกแบบอตุสาหกรรม
419 น.ส. พรชนก  ปลัดกอง การออกแบบอตุสาหกรรม
420 น.ส. ธญัชนก  ธนะสตูร การออกแบบอตุสาหกรรม
421 น.ส. นวกานต ์ ถนีานนท์ การออกแบบอตุสาหกรรม
422 นาย พรีดนย ์ กอ้นทอง การออกแบบอตุสาหกรรม
423 นาย นติ ิ นมิะลา การออกแบบอตุสาหกรรม
424 น.ส. สธุาสนิ ี ดวงมณี เทคโนโลยอีาคาร
425 นาย มาณพ  ตน้เคน เทคโนโลยอีาคาร
426 น.ส. ศรินิภา  จันทรโคตร เทคโนโลยอีาคาร
427 นาย อาณัฐพงษ์  ภาระหสั เทคโนโลยอีาคาร
428 น.ส. วรรวจิติร  วจิติจันทรง์ เทคโนโลยอีาคาร
429 นาย การณุย ์ ศภุมติรโยธนิ สถาปัตยกรรมศาสตร ์(ป.เอก)
430 นาย ธนศิร ์ เสถยีรนาม สถาปัตยกรรมศาสตร ์(ป.เอก)
431 นาย อรรพล  มหาราช การวางแผนภาคและเมอืงมหาบัณฑติ
432 น.ส. ปัทมา  วงศส์ดีา เทคโนโลยอีาคาร

 
คณะบรหิารธุรกจิและการบญัชี

433 น.ส. ปวติรา  นาควเิชยีร การตลาด
434 ร.อ. จรีาวัฒน ์ ธรีาวธุจรงุชยั บัญชมีหาบัณฑติ
435 นาย ชยัธวัช  ศริบิวรพทัิกษ์ การจัดการนวัตกรรมการทอ่งเทยีวและบรกิาร (ป.เอก)
436 น.ส. กนกพัชร  วงศอ์นิทรอ์ยู่ บรหิารธรุกจิดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
437 วา่ท ีร.อ. ศรัณย ์ อมาตยกลุ บรหิารธรุกจิดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
438 น.ส. มลธชิา  สรอ้ยสน การจัดการการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
439 นาย เบญจรงค ์ พนืสะอาด การจัดการการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
440 น.ส. ธรีารัตน ์ อํานาจเจรญิ การจัดการการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
441 น.ส. นันทนา  อัชฌานนท์ การจัดการการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
442 นาย สนัตชิยั  เกดิเกตุ การจัดการการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
443 น.ส. ศรัทธาไทย  ศรสีงัข์ การจัดการการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
444 น.ส. จนิตศ์จุ ี รัตนะเจรญิธรรม การจัดการการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์
445 น.ส. ระวพีร  รัฐสมทุร การจัดการการทอ่งเทยีวเชงิสรา้งสรรค์

คณะบรหิารธุรกจิ วทิยาเขตหนองคาย
446 Miss ZHANG YAO การเป็นผูป้ระกอบการและนวัตกรรม
447 Miss QIONG LUO การเป็นผูป้ระกอบการและนวัตกรรม
448 Miss TIANYU LAN การเป็นผูป้ระกอบการและนวัตกรรม
449 Miss JIAXIN  DING การเป็นผูป้ระกอบการและนวัตกรรม
450 Miss QIANJIN FANG การเป็นผูป้ระกอบการและนวัตกรรม
451 Miss JINJU DAI การเป็นผูป้ระกอบการและนวัตกรรม
452 Mr. YI DU การเป็นผูป้ระกอบการและนวัตกรรม



453 Miss JING XIN YANG การเป็นผูป้ระกอบการและนวัตกรรม

วทิยาลยับณัฑติศกึษาการจดัการ
454 นาย โสภณ  นันทาภรณ์ศักดิ บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ
455 นาย ยศเอก ไชยฤทธิ บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ
456 นาย รัฐนันท ์ นันทจักร์ บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ
457 น.ส. ธรีญา  ศรใีส บรหิารธรุกจิมหาบัณฑติ

คณเทคโนโลยี
458 น.ส. อารยา  รักษาผล เทคโนโลยกีารอาหาร
459 นาย ชยานันต ์ เหรยีญปรชีา เทคโนโลยกีารอาหาร
460 นาย พทุธพล  ชาญฉลาด เทคโนโลยกีารอาหาร
461 น.ส. ขวัญฤด ี วชรัิตนพงษ์เมธี เทคโนโลยกีารอาหาร (ป.เอก)
462 น.ส. สพัุตรา  สภุาวงค์ เทคโนโลยกีารอาหาร (ป.เอก)
463 น.ส. กรีดา  แกว้จุมพล เทคโนโลยกีารอาหาร (ป.เอก)
464 นาย ทรงกลด  ประเสรฐิทรง เทคโนโลยธีรณี
465 นาย นนทเศรษฐ ์ ศรเีกนิ เทคโนโลยธีรณี
466 นาย ภควัต  ศรวีังพล เทคโนโลยธีรณี
467 น.ส. ศริพิร  ศรภีธูร เทคโนโลยธีรณี
468 Mr. Andri Yadi Paembonan เทคโนโลยธีรณี
469 น.ส. กนกพร  พมิพศักดิ เทคโนโลยธีรณี
470 น.ส. ทพิยส์ดุา  คนงาม เทคโนโลยชีวีภาพ 
471 นาย ธนวัฒน ์ ธนาพรสนิ เทคโนโลยชีวีภาพ 
472 นาย อนุพนธ ์ แกว้มณีวัฒน์ เทคโนโลยชีวีภาพ 
473 นาย สรุยิันต ์ บญุพโิย เทคโนโลยชีวีภาพ 
474 น.ส. มารกิา  งามศริสิมสกลุ เทคโนโลยชีวีภาพ 
475 น.ส. แพรพลิาศ  ดจุจานุทัศน์ เทคโนโลยชีวีภาพ (ป.เอก)
476 น.ส. ปรชิาต ิ ผลานสิงค์ เทคโนโลยชีวีภาพ (ป.เอก)
477 น.ส. ศรดุา  สทิธกิจิปัญญา เทคโนโลยชีวีภาพ (ป.เอก)
478 นาย จตพุัฒน ์ สมัปปิโต เทคโนโลยชีวีภาพ (ป.เอก)
479 น.ส. จุฑามาศ  รถา เทคโนโลยชีวีภาพ (ป.เอก)
480 น.ส. ปารชิาด  วาดเจยีม เทคโนโลยชีวีภาพ (ป.เอก)
481 น.ส. สจุติรา  พงษ์ประเทศ เทคโนโลยชีวีภาพ (ป.เอก)
482 นาย วรายทุธ  พลิาภ เทคโนโลยชีวีภาพ (ป.เอก)

คณะสาธารณสขุศาสตร์
483 น.ส. เสาวภา  หว้ยจันทร์ อาชวีอนามัยและความปลอดภยั
484 น.ส. พริวรรณ  ไชยวงค์ อาชวีอนามัยและความปลอดภยั
485 น.ส. จุรภีรณ์  แกว้จันดา อาชวีอนามัยและความปลอดภยั
486 น.ส. จุฑามาศ  ฉากครบรุี อาชวีอนามัยและความปลอดภยั
487 Mrs. AYE SANDAR MON สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก นานาชาต)ิ
488 Ms. LATSAMY OULAY สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก นานาชาต)ิ
489 Mr. ALONGKONE PHENGSAVANH สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก นานาชาต)ิ
490 Miss JITJIRA CHAIYARIT สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก นานาชาต)ิ
491 นาย ปัณณวัฒน ์ โมเ้วยีง วทิยาการระบาด
492 นาย คณยศ  ชยัอาจ วทิยาการระบาด
493 นาย พงษ์สทิธ ื ไกรสหี์ วทิยาการระบาด
494 น.ส. ณชิชาภทัร  ยอดแคลว้ วทิยาการระบาด
495 น.ส. ปิยะพร  แซอุ่ย่ วทิยาการระบาด
496 น.ส. ศภุนาถ  รัตนดาดาษ วทิยาการระบาด
497 น.ส. สภุาวด ี ทารส วทิยาการระบาด
498 น.ส. นฤมล  ภธูรฤทธิ วทิยาการระบาด
499 น.ส. เพชรารัตน ์ สนิธโุคตร วทิยาการระบาด



500 นาย ผดงุศักด ิ ศรวีาส วทิยาการระบาด
501 นาย อดุม  พงษ์พลิะ วทิยาการระบาด
502 Mrs. HNIN SU WAI สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
503 Mr. HUNG KEE HTANG สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
504 Mr. SI THU สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
505 Mrs. NANG THEIN YIN สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
506 Mr. MIN KYI ZIN สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
507 Mr. KYAW THUREIN TUN สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
508 Mrs. NAN WAH WAH AUNG สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
509 Mr. KHON AUNG ZAW HEIN สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
510 Mr. POE REH สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
511 Mrs. NEW NI AUNG สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
512 Mr. PYAE PHYO AUNG สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
513 Miss NAW MAY LYAR SOE สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
514 Mr. ZAYAR PHYO AUNG สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
515 Mr. SAW THAR HTOO สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
516 Mr. THET NAING OO สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
517 Miss CHIT MOH MOH WIN สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
518 Mr. ZAY YAR MOE สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
519 Mrs. NAW CHA MU MU สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
520 น.ส. สรุยี ์ สมิพลี สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
521 น.ส. กญัญาวรรณ  ยบุลมล สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
522 น.ส. สพัุตรา  หมายชยั สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
523 น.ส. ปารชิาต ิ ภตูยิา สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
524 นาย ทรงเกยีรต ิ ดว้งสะดี สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
525 น.ส. ชตุมิา  ฆารสมบรูณ์ สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
526 นาย เฉลมิพล โสคําแกว้ สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
527 นาง นาตยา  แกว้พภิพ สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
528 นาย ชชัวาลย ์ เพ็ชรกอง สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
529 น.ส. ปัณณ์ชนุตม ์ ชอบจติร สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
530 น.ส. พรทวิา  ทบคลัง สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
531 น.ส. โชตกิา  สตันาโค สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
532 น.ส. นัฏฐา  โยสาราช สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
533 นาย อนุวัฒน ์ ศรสีวุอ สขุศกึษาและการสง่เสรมิสขุภาพ
534 น.ส. รัตนาวรรณ พนมชยั สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ
535 น.ส. นชินันท ์ ชนิรัตน์ สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ
536 นาย ยทุธนา  ชนะพันธ์ สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ
537 น.ส. ฐติริัตน ์ วริะขนัคํา สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ
538 นาย กฤษฎา  จอดนอก สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ
539 น.ส. สวุมิล  เมอืงสยุ สาธารณสขุศาสตรมหาบัณฑติ
540 นาย ชาตร ี เจรญิชวีะกลุ สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
541 นาย พทุธไิกร ประมวล สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
542 นาง โสภติ  ทับทมิหนิ สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
543 นาย ชนิกร  สจุมิงคล สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
544 นาย กติต ิประจันตเสน สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
545 นาย ปิยะพงษ์  ชมุศรี สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
546 นาย ทวิากรณ ์ ราชธูร สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
547 น.ส. นาฏนภา  ปัดชาสวุรรณ์ สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
548 น.ส. สกุญัญา  ฆารสนิธุ์ สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
549 นาย ธนนติย ์ สงัคมกําแหง สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
550 นาย นคิม  ถนอมเสยีง สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
551 นาย อรรถวทิย ์ สงิหศ์าลาแสง สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
552 นาย ปกกมล  เหลา่รักษาวงษ์ สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)



553 น.ส. ไมยรา  เศรษฐมาศ สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
554 นาย กรีต ิ ภมูผัิกแวน่ สาธารณสขุศาสตรดษุฎบีัณฑติ (ป.เอก)
555 นาย ธกร เมธาวงศกร สขุภาพระหวา่งประเทศ (นานาชาต)ิ
556 นาย เมธา  ทรงธรรมวัฒน์ วทิยาการระบาดและชวีสถติ ิ(ป.เอก นานาชาต)ิ
557 นาย วรีพล  โคตรหานาม ชวีสถติิ
558 น.ส. ปินเพ็ชร  ตชิะรา ชวีสถติิ
559 Mr. HLA MOE ชวีสถติิ
560 น.ส. ลลดิา  วบิลูยก์ลุ ชวีสถติิ
561 น.ส. นําเพชร  จําปาทอง ชวีสถติิ
562 น.ส. วรางคณา  บญุยงค์ โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
563 น.ส. ปวติรา  อภยัวงค์ โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
564 น.ส. อรนุช  พวงมาลัย โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
565 น.ส. ศกณุตฬา จันทรน์วล โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
566 นาง รพ ี เสยีงใหญ่ โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
567 นาย วัชรพงศ ์สมยา โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
568 Mrs. TRN THI HUYEN TRANG โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
569 น.ส. ภทัราภรณ์  สมนอ้ย โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
570 น.ส. จตพุร  แตง่เมอืง โภชนาศาสตรเ์พอืสขุภาพ
571 น.ส. จุฑารัตน ์ แกว้จันดา อนามัยสงิแวดลอ้ม
572 นาย สวุัฒนพงษ์  ศรบีดุดา อนามัยสงิแวดลอ้ม
573 น.ส. ปวณีรัตน ์ มงัมลู อนามัยสงิแวดลอ้ม
574 น.ส. พันไมล ์วชิยัวงษ์ อนามัยสงิแวดลอ้ม
575 น.ส. ประภทัสร  พมิพด์ี อนามัยสงิแวดลอ้ม
576 น.ส. สธุารณิี  สรุยินต์ อนามัยสงิแวดลอ้ม
577 นาย นัสพงษ์  กลนิจําปา อนามัยสงิแวดลอ้ม
578 น.ส. ชญัญาภคั  จันทดวง อนามัยสงิแวดลอ้ม
579 นาย ศภุนนท ์ ไตรพพัิฒน์ อนามัยสงิแวดลอ้ม
580 นาย นพเกา้  บัวงาม อนามัยสงิแวดลอ้ม
581 น.ส. ธนันาร ี เจนวถิี อนามัยสงิแวดลอ้ม
582 นาง นลนิ ี พรโสภณ อนามัยสงิแวดลอ้ม
583 น.ส. ธรีดา  ป้องสดีา อนามัยสงิแวดลอ้ม
584 น.ส. ศริภสัร ์ โคตรสวีงษ์ อนามัยสงิแวดลอ้ม
585 น.ส. กมลทพิย ์ เดชยศดี อนามัยสงิแวดลอ้ม
586 นาย สรศักด ิ ตันทอง อนามัยสงิแวดลอ้ม
587 นาย ธนวัฒ  เมาเม อนามัยสงิแวดลอ้ม
588 นาย เกยีรตศิักด ิ เชญิกลาง การบรหิารสาธารณสขุ
589 นาง ดัชนวีรรณ  สตัยธ์รรม การบรหิารสาธารณสขุ
590 นาง รัตนาภรณ์  ประชากลู การบรหิารสาธารณสขุ
591 น.ส. ทักษิณา  บญุขนัธ์ การบรหิารสาธารณสขุ
592 นาย พรีพงศ ์ภสูด การบรหิารสาธารณสขุ
593 นาย ปกรณ์ชยั ไกแ่กว้ การบรหิารสาธารณสขุ
594 น.ส. อันธกิา วาปีทะ การบรหิารสาธารณสขุ
595 นาย ฐนกร  คําหารพล การบรหิารสาธารณสขุ
596 นาย ทวเีลศิ  ชายงาม การบรหิารสาธารณสขุ
597 น.ส. มนฤด ี อดุมดัน การบรหิารสาธารณสขุ
598 น.ส. ปัญจมาพร  รัตนหน การบรหิารสาธารณสขุ
599 นาย เทพอนิทร เสนยีว์งศ ์ณ อยธุยา การบรหิารสาธารณสขุ
600 นาย ธรีธ์วัช  พมิพว์งค์ การบรหิารสาธารณสขุ
601 น.ส. ชนากานต ์นาพมิพ์ การบรหิารสาธารณสขุ
602 นาย พรีะ สมบัตดิี การบรหิารสาธารณสขุ
603 น.ส. พัทธช์นก  พทุธมนตส์งิห์ การบรหิารสาธารณสขุ
604 น.ส. ปรยีานันท ์ อว้ยมะโฮง การบรหิารสาธารณสขุ
605 น.ส. ทพิรฎาร ์ คยุแกว้พะเนาว์ การบรหิารสาธารณสขุ



606 น.ส. ดารณุ ี ปัชชาเขยีว การบรหิารสาธารณสขุ
607 นาง นลิวรรณ  ทองพลู การบรหิารสาธารณสขุ
608 น.ส. มณีรัตน ์ ชา่งไม ้ การบรหิารสาธารณสขุ
609 น.ส. สภุทัธา  สขุวเิศษ การบรหิารสาธารณสขุ
610 น.ส. นพรัตน ์ เสนาฮาด การบรหิารสาธารณสขุ
611 นาย ณัฐพล  โยธา การบรหิารสาธารณสขุ
612 น.ส. ศมุาลณิ  ดจัีนทร์ การบรหิารสาธารณสขุ
613 นาง สภุาพร  เจอืมา การบรหิารสาธารณสขุ
614 นาย กฤษณะ อุน่ทะโคตร การบรหิารสาธารณสขุ
615 นาย คมกรชิ  ถานทองดี การบรหิารสาธารณสขุ
616 น.ส. จนิตนา  กเีกยีง การบรหิารสาธารณสขุ
617 น.ส. เพ็ญนภา  ชาดี การบรหิารสาธารณสขุ
618 นาง กาญจนว์จ ี จตเุทน การบรหิารสาธารณสขุ
619 น.ส. นศิมา  ภมูชิติ การบรหิารสาธารณสขุ
620 น.ส. จันทรเ์พ็ญ ภมูลู การบรหิารสาธารณสขุ
621 น.ส. จุฑามาศ จวิดํารงคก์ลุ สขุภาพระหวา่งประเทศ (นานาชาต)ิ

คณะพยาบาลศาสตร์
622 น.ส. เสาวนยี ์ ทรงประโคน การพยาบาล (ป.เอก)
623 นาง อรณุณี ใจเทยีง การพยาบาล (ป.เอก)
624 น.ส. กนันษิฐา มาเห็ม การพยาบาล (ป.เอก)
625 น.ส. ปารชิาต ญาตนิยิม การพยาบาล (ป.เอก)
626 นาง มะลวิรรณ  ศลิารัตน์ การพยาบาล (ป.เอก)
627 นาย วรนาถ  พรหมศวร การพยาบาล (ป.เอก)
628 น.ส. อัมราภรณ์  ภูร่ะยา้ การพยาบาล (ป.เอก)
629 นาง รุง่รัตน ์ สขุะเดชะ การพยาบาล (ป.เอก)
630 น.ส. อารยา  ทพิยว์งศ์ การพยาบาล (ป.เอก)
631 น.ส. สทุธนัินท ์ สบุนิดี พยาบาลศาสตร ์(ป.เอก)
632 น.ส. ทับทมิ ปัตตะพงศ์ พยาบาลศาสตร ์(ป.เอก)
633 น.ส. กรัณยพ์ชิญ ์ โคตรประทมุ พยาบาลศาสตร ์(ป.เอก)
634 น.ส. พันธมนัส  ปัตตังทานัง การพยาบาลสขุภาพเด็ก
635 น.ส. พรทพิา  พรรณา การบรหิารการพยาบาล
636 นาง กรรณกิาร ์ รัชอนิทร์ การบรหิารการพยาบาล
637 นาง ชนาภา  ชดิชาญชยั การบรหิารการพยาบาล
638 นาย ชํานาญ  เขอืนแกว้ การบรหิารการพยาบาล
639 นาง จริะนันท ์ ภสูมตา การบรหิารการพยาบาล
640 นาง สภุานัน  ชวนพมิาย การบรหิารการพยาบาล
641 น.ส. ทรรศนันทน ์ ไทยอัญวถิี การบรหิารการพยาบาล
642 น.ส. รชยา  เรอืงชอ่ การบรหิารการพยาบาล
643 นาย ปิยะ  คลังแสง การบรหิารการพยาบาล
644 นาง ปิยาวด ี เจยีเจรญิ การบรหิารการพยาบาล
645 นาง เพ็ญแข  จันทรร์าช การบรหิารการพยาบาล
646 นาง นุชศรนิทร ์ แพงมา การบรหิารการพยาบาล
647 นาง เกยีรตพิร  เชอืโพนทอง การบรหิารการพยาบาล
648 น.ส. ศยามล  ภเูขมา่ การบรหิารการพยาบาล
649 นาง สมพร  หงษ์เวยีง การบรหิารการพยาบาล
650 นาง อไุร  ดวงแกว้ การบรหิารการพยาบาล
651 น.ส. ณัฐพร  สายแสงจันทร์ การบรหิารการพยาบาล
652 นาง นงเยาว ์คําปัญญา การบรหิารการพยาบาล
653 นาง สนินีาฎ ทองสขุ การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
654 นาง กรรณกิาร ์ จติตห์าญ การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
655 นาง วชิชดุา  อุน่วเิศษ การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
656 นาย สรุชยั  ศเิศรษฐกลุ การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน



657 น.ส. นพนันท ์ ชยัภมูิ การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
658 นาย วษิณุ จันทรส์ด การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
659 นาย เจนณรงค ์ ละอองศรี การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
660 นาง จันทรจ์ริา  วาจามัน การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
661 น.ส. วลิาสนิ ี นารี การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
662 น.ส. ศภุวรรณ  ยอดโปรง่ การพยาบาลเวชปฏบิัตชิมุชน
663 นาย เตอืนใจ  วงสทุธิ การพยาบาลเวชปฏบิัตคิรอบครัว
664 นาย บญุทสาร  พมิพม์สาร การพยาบาลเวชปฏบิัตคิรอบครัว
665 นาย กนัตวชิญ ์ จูเปรมปรี การพยาบาลเวชปฏบิัตคิรอบครัว
666 น.ส. พสิมัย  สรุะกาญจน์ การพยาบาลเวชปฏบิัตคิรอบครัว
667 น.ส. แพงพรรณ  เทา่สาร การพยาบาลเวชปฏบิัตคิรอบครัว
668 นาง สภุาภรณ์  ศรสีพุรรณ การพยาบาลเวชปฏบิัตคิรอบครัว
669 น.ส. ขวัญเรอืน แกน่ของ การพยาบาลผูใ้หญ่
670 นาย ภาณุพงษ์ แตกหนองโน การพยาบาลผูใ้หญ่
671 นาง ยพุนิ ปักกะสงัข์ การพยาบาลผูใ้หญ่
672 นาง นภิาพร  มชีนิ การพยาบาลผูใ้หญ่
673 นาย สทิธพิงษ์  ศริปิระทมุ การพยาบาลผูใ้หญ่
674 นาง สพัุฒตรา  ศรภีกัดี การพยาบาลผูใ้หญ่
675 น.ส. อรทัย  สบืกนิร การพยาบาลผูใ้หญ่
676 น.ส. จริาวรรณ เนยีมชา การพยาบาลผูใ้หญ่
677 น.ส. พลอยลดา  ศรหีานู การพยาบาลผูใ้หญ่
678 น.ส. อัจฉรา วรลินุ การพยาบาลเด็ก
679 น.ส. ปรารถนา  จานเขอืง การพยาบาลเด็ก
680 น.ส. กฤตยิาณี  ปะนัตถานัง การพยาบาลเด็ก
681 น.ส. อมรรัตน ์ การะมี การพยาบาลเด็ก
682 นาง สธุรีา  ยาทองไชย การพยาบาลเด็ก
683 นาง วลัยพรรณ  ธติเิมธพีงศ์ การพยาบาลเด็ก
684 นาง ตอ้งตา  ขนัธวธิ ิ การพยาบาลเด็ก
685 น.ส. กลัยา  กลุนา การพยาบาลผูส้งูอายุ
686 นาง กาญจนา  เขอืนแกว้ การพยาบาลผูส้งูอายุ
687 นาง จุฑามาศ  วงจันทร์ การพยาบาลผูส้งูอายุ
688 น.ส. กญัญว์รา นรชาญ การพยาบาลผูส้งูอายุ
689 นาง ลตีา้ อาษาวเิศษ การพยาบาลผูส้งูอายุ
690 Mr. DEDY PURWITO การพยาบาล (นานาชาต ิป.เอก)
691 Mr. AGIANTO การพยาบาล (นานาชาต ิป.เอก)
692 Mrs. CAHYU SEPTIWI การพยาบาล (นานาชาต ิป.เอก)
693 น.ส. บศุรนิทร ์หลมิสนุทร การพยาบาล (นานาชาต ิป.เอก)
694 Miss TIARA พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
695 Mr. KHARISMA PRATAMA พยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ (นานาชาต)ิ
696 น.ส. รัตตกิานต ์ รักษาภกัดี การผดงุครรภ์
697 น.ส. อทติยา  สวุรรณสาร การผดงุครรภ์
698 น.ส. นภาภรณ์  เกตทุอง การผดงุครรภ์

คณะวทิยาศาสตร์
699 นาย ปกติ  กําบญุมา เคมอีนิทรยี ์(ป.เอก)
700 น.ส. ศศพิมิล  สวัสดซิติัง เคมอีนิทรยี ์(ป.เอก)
701 น.ส. วจิติรา  แวงดงบัง เคมอีนิทรยี ์(ป.เอก)
702 น.ส. อัมพวัน  ไมตรัตน์ เคม ี(ป.เอก)
703 Mr. JINTAB HA เคมี
704 น.ส. ศริพิร  เพ็งไธสง เคมี
705 น.ส. สาวติร ี จวบรัมย์ เคมี
706 นาย วศิาล  ชนันชนะ เคมี
707 นาย ศักดสิทิธ ิ สรุยิะกมล จุลชวีวทิยา (ป.เอก)



708 น.ส. ชลลดา  สมบรูณ์ จุลชวีวทิยา
709 น.ส. จันทรท์มิา นามวงษา จุลชวีวทิยา
710 น.ส. ขจวีรรณ  ทรพยสํ์าราญ จุลชวีวทิยา
711 น.ส. โศรยา  ตระหงา่น จุลชวีวทิยา
712 นาย ศรัณย ์ ทองนอก จุลชวีวทิยา
713 น.ส. ประภาพันธ ์ ศริขินัธแ์สง ชวีวทิยา (ป.เอก)
714 นาย วษิณุ  สายศร ชวีวทิยา (ป.เอก)
715 น.ส. พทุธพรรณ ี บญุมาก ชวีวทิยา (ป.เอก)
716 นาย ภาสกร  แสนจันแดง ชวีวทิยา (ป.เอก)
717 น.ส. จรัญญา  กลุยะ ชวีวทิยา (ป.เอก)
718 น.ส. วภิสูนิ ี วรโชตติยิานนท์ ชวีวทิยา (ป.เอก)
719 น.ส. รุง่นภา  สมนาค ชวีวทิยา (ป.เอก)
720 น.ส. เกศญา  ระดาฤทธิ ชวีวทิยา
721 น.ส. ณัฐสดุา  ผวิเผอืน ชวีวทิยา
722 นาย มนตร ี อยูเ่จรญิ ชวีวทิยา
723 นาย วศนิ ภศูรฐีาน ชวีวทิยา
724 น.ส. นรสิา  พมิพเ์สน ชวีวทิยา
725 นาย อรรถชยั  ตรันเจรญิ ชวีวทิยา
726 น.ส. วรรณธดิา  บรบิรูณ์ ชวีวทิยา
727 น.ส. เขมกิา  ศรเีบ็ญจา ชวีวทิยา
728 นาย ศวิากร  พลคํา ชวีวทิยา
729 น.ส. ประไพพร  ทองเปราะ ชวีวทิยา
730 น.ส. สริพิร  เขยไชย ชวีเคม ี(ป.เอก)
731 นาย ศวิะเมษ  เนตรโสภา ชวีเคมี
732 นาย พาย ุ พันธส์ารคาม ชวีเคมี
733 นาย วชิติ  ทารอ่น ชวีเคมี
734 น.ส. พรปรดีา  อยูค่ง ชวีเคมี
735 นาย ศภุกฤต  วงษ์ประการ วัสดศุาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลย ี(ป.เอก)
736 นาย ทรงยทุธ  แกว้มาลา วัสดศุาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลย ี(ป.เอก)
737 นาย กรีต ิ มพีร วัสดศุาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลย ี(ป.เอก)
738 น.ส. พรพนารัตน ์อาจจงทอง วัสดศุาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี
739 นาย วทิวัส  พันชยั วัสดศุาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี
740 น.ส. จริาพรรณ ใจกาวัง วัสดศุาสตรแ์ละนาโนเทคโนโลยี
741 น.ส. มณฑริา  โสภาวะนัส ชวีวทิยาสําหรับครู
742 น.ส. รจุริา  ทองศรสีขุ ชวีวทิยาสําหรับครู
743 น.ส. นันธดิา  ใจรัก ชวีวทิยาสําหรับครู
744 น.ส. สพัุตรา  นนทะภา ชวีวทิยาสําหรับครู
745 น.ส. สมพศิ  ชนิภกัดี ชวีวทิยาสําหรับครู
746 น.ส. สรุยีาวรรณ  จันสด ชวีวทิยาสําหรับครู
747 Mrs. FATEEMAH MAHAMA ชวีวทิยาสําหรับครู
748 นาง ศริพิร  แสนศักดิ ชวีวทิยาสําหรับครู
749 น.ส. ณัฏฐช์ดุาธร  กนิะรี ชวีวทิยาสําหรับครู
750 น.ส. นลัทพร  โอษฐเิวช เทคโนโลยสีารสนเทศ
751 น.ส. กติตมิา  สนทิชน เทคโนโลยสีารสนเทศ
752 นาย สทิธชิยั  สมทรัพย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ
753 นาย คณนิท ์ อชุชนิ เทคโนโลยสีารสนเทศ
754 น.ส. อรนภา ลมิวัฒนาพบิลูย์ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ป.เอก)
755 นาย ธนัชพงษ์  วังคําหาญ เทคโนโลยสีารสนเทศ (ป.เอก)
756 น.ส. ชนัญชดิา  สําราญถนิ วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม
757 น.ส. กนกพร  ทองเจรญิ วทิยาศาสตรส์งิแวดลอ้ม
758 น.ส. จริพรรณ  สดุศักดกิรี นติวิทิยาศาสตร์
759 นาย วัชชะ  ดลุยาสทิธพิร นติวิทิยาศาสตร์
760 น.ส. ปวณีา  ชฎาทอง นติวิทิยาศาสตร์



761 น.ส. ณัฐธดิา  ภาคํา นติวิทิยาศาสตร์
762 น.ส. วรัญฑญิา ธาดา นติวิทิยาศาสตร์
763 น.ส. ศริวิัฒนา  อุน่ผาง นติวิทิยาศาสตร์
764 น.ส. สมฤด ี โคตรสมบัติ นติวิทิยาศาสตร์
765 นาย ชวัลกร  เสนสนาม นติวิทิยาศาสตร์
766 น.ส. อรุาวรรณ  จันทรเ์กษ การรับรูจ้ากระยะไกลฯ (ป.เอก)
767 น.ส. สพุรรณี  ปลัดศรชีว่ย การรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์
768 น.ส. งามพรรณ  วงษ์ออ่น การรับรูจ้ากระยะไกลและระบบสารสนเทศภมูศิาสตร์
769 น.ส. ชนมน์ภิา  ปรุาถาเน วทิยาศาสตรพ์อลเิมอร์
770 นาย ภญิญา  อาจสาลี คณติศาสตร ์(ป. เอก)
771 นาย วรจุน ์ นาคเสน คณติศาสตร ์(ป. เอก)
772 นาย อนุรักษ์  นอ้ยวเิศษ คณติศาสตร์
773 นาย พงศกร  กจิปรัชญากลุ คณติศาสตร์
774 นาย ณรงคศ์ักด ิ บญุศรี คณติศาสตร์
775 นาย ณัฐวัฒน ์ สพุร คณติศาสตร์
776 น.ส. ขวัญชวีา  วัฒนตรภีพ คณติศาสตร์
777 นาย ปฏวิัต ิ ไชยมาตร เคมสีําหรับครู
778 น.ส. สภุาวด ี เพชรโชติ เคมสีําหรับครู
779 นาย สภุทัรช์ยั  พงประเสรฐิ คณติศาสตรป์ระยกุต์
780 น.ส. สมจติร บญุเทยีม คณติศาสตรป์ระยกุต์
781 นาย เมธ ี พงศก์จิวทิรู คณติศาสตรป์ระยกุต์
782 นาย ธนภณ  พลูทอง คณติศาสตรป์ระยกุต์
783 นาย จักร ี บญุละคร ฟิสกิส ์(ป.เอก)
784 นาย ฉัตรชยั  พรหมสุย้ ฟิสกิส ์(ป.เอก)
785 นาย อทุศิ  ภคัวัน ฟิสกิส ์
786 น.ส. จุฑารัตน ์ ยนตช์ยั ฟิสกิส ์
787 นาย เจนภพ  แสวงชอบ วทิยาการคอมพวิเตอร์
788 น.ส. ศศธิร  แสงจํารัสชยักลุ วทิยาการคอมพวิเตอร์
789 น.ส. ชดุาภา  ธรรมสาคร วทิยาการคอมพวิเตอร์
790 นาย คมเดช  เผอืดผดุ วทิยาการคอมพวิเตอร์
791 นาย ศรายทุธ  พลูสงวน วทิยาการคอมพวิเตอร์

คณะแพทยศาสตร์
792 น.ส. โชตมิา  โพธทิรัพย์ ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ (ป.เอก)
793 น.ส. วาสนา  จํานงการ ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ (ป.เอก)
794 น.ส. ภทัรนิทร ์ โพธพัินธุ์ ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ
795 น.ส. วรพร  แสนทวสีขุ ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ
796 น.ส. วลพีร  แกว้เลศิ ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ
797 น.ส. วจอีร  อว้นชารี ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ
798 น.ส. ศศกิมล  คอ้ไผ่ ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ
799 Mr. DIWAKAR GURAGAIN ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ
800 Miss CHHY CHHY CHAO ชวีเคมทีางการแพทยแ์ละชวีวทิยาโมเลกลุ
801 น.ส. สรชา แสงพชิยั พยาธวิทิยา
802 น.ส. ภทัราภรณ์ ทพุลชยั เภสชัวทิยา
803 น.ส. ศรยิา  มพัีฒน์ สรรีวทิยาทางการแพทย์
804 นาย คณปพน  วฒุอิัมพร สรรีวทิยาทางการแพทย์
805 Mr. CHAN DARA เวชศาสตรเ์ขตรอ้น
806 Miss MAY SOE THWE เวชศาสตรเ์ขตรอ้น
807 น.ส. พรรณทพิา วอ่งไว วทิยาศาสตรค์ลนิกิ (ป.เอก)
808 นาย ชาญวทิย ์ มณีนลิ กายวภิาคศาสตร ์(ป.เอก)
809 น.ส. รรนิธร  สมัฤทธิ กายวภิาคศาสตร ์(ป.เอก)
810 น.ส. สชุาดา  ครฑุศรี กายวภิาคศาสตร์
811 นาย วสิฏิฐ ์ จงกําโชค อาชวีเวชศาสตร์



812 น.ส. วรษิา สนุทรวนิติ อาชวีเวชศาสตร์
813 นาย เจษฎา  พานทอง อาชวีเวชศาสตร์
814 น.ส. สดุารัตน ์ ออ่นสรุะทมุ ปรสติวทิยา (ป.เอก)
815 น.ส. กาญจนา  โถมนาการ ปรสติวทิยา (ป.เอก)
816 นาย วฒุพิงษ์  ภมูริัตนป์ระพณิ ปรสติวทิยา
817 น.ส. ชรนัินท ์ ปยุฝ้าย ปรสติวทิยา
818 Mr. AUNG PHYO WAI ปรสติวทิยา
819 น.ส. สคุนธท์พิย ์เขอืงเชยีงขวาง ปรสติวทิยา
820 น.ส. สพุรรณกิาร ์ ขาววเิศษ ประสาทวทิยาศาสตร ์(ป.เอก)
821 น.ส. จุไรรตัน ์ โขงรัมย์ ประสาทวทิยาศาสตร ์(ป.เอก)
822 น.ส. ปารชิาต ิ อน้องอาจ ประสาทวทิยาศาสตร ์(ป.เอก)
823 น.ส. ฐตินัินท ์ เกษตรทัต จุลชวีวทิยาทางแพทย ์(ป.เอก)
824 น.ส. อาทติยา  ญาตสิมบรูณ์ จุลชวีวทิยาทางแพทย ์(ป.เอก)
825 น.ส. เยาวรนิทร ์ นครภกัดี จุลชวีวทิยาทางแพทย ์(ป.เอก)
826 น.ส. ไอรนิ  คํางาม จุลชวีวทิยาทางแพทย์
827 นาง สกุญัญา  คําหมนัทลู จุลชวีวทิยาทางแพทย์
828 น.ส. รัชทยิา  เทยีบมา จุลชวีวทิยาทางแพทย์
829 น.ส. สพุรรณกิา นามวงศเ์นาว์ จุลชวีวทิยาทางแพทย์
830 น.ส. รัตตยิาภรณ์  ปักกลุนันท์ จุลชวีวทิยาทางแพทย์
831 น.ส. พมิพใ์จ  อนันตา จุลชวีวทิยาทางแพทย์
832 นาย ชวลติ  กงเพชร การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
833 นาง ขนษิฐา  สนุาคราช การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
834 น.ส. ภชัชนก  รัตนกรปรดีา การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
835 น.ส. อมุาพร  เคนศลิา การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
836 วา่ท ีร.ต.หญงิ ธนัิฐดา  พมิพพ์วง การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
837 นาย วรวฒุ ิ ชมภพูาน การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
838 นาง ปราณี  ชว่งไกล การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
839 น.ส. ชญัญา  ธรีะโชติ การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
840 น.ส. วาสนิ ี วงศอ์นิทร์ การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
841 พ.ท. กฤตณิ ศลิานันท์ การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
842 น.ส. วรรณวมิล  เมฆวมิล กงิแกว้ การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
843 น.ส. กาญจนา  นมิสนุทร การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
844 นาย สราวธุ  ราชศรเีมอืง การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
845 น.ส. วรนิทรท์พิย ์ ศรกีงพลี การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)
846 น.ส. สกุญัญา  กาญจนบัตร การพัฒนาสขุภาพชมุชน (ป.เอก)

คณะทันตแพยศาสตร์
847 น.ส. ธญัญลักษณ์  โหตระไวศยะ ทันตกรรมบรูณะ
848 น.ส. มณีรัตน ์ กจิชลววิัฒน์ ทันตกรรมบรูณะ
849 น.ส. ธญัวรัตน ์ ยามสขุ ปรทัินตวทิยา
850 Mr. DIEN HO ANH VA วทิยาศาสตรช์อ่งปาก (ป.เอก)
851 Mrs. DO THI THAO วทิยาศาสตรช์อ่งปาก (ป.เอก)
852 น.ส. สริพิมิพ ์ ตังสจัจะธรรม ทันตกรรมประดษิฐ์
853 น.ส. ณชิาภา  จรัสพงศพ์สิทุธิ ทันตกรรมประดษิฐ์
854 น.ส. ปวณีา  สงา่แสง ทันตกรรมประดษิฐ์
855 น.ส. ชลพร  เรอืงเลศิปัญญากลุ ทันตกรรมประดษิฐ์
856 น.ส. ศศวิงศ ์ศณีกศุลานุกลู ทันตกรรมประดษิฐ์
857 นาย อรรถสทิธ ิ บญุบานเย็น ทันตกรรมประดษิฐ์
858 Mr. SAN EAK OENG ทันตกรรมประดษิฐ ์(นานาชาต)ิ
859 นาย สรุวฒุ ิ อัตชู ทันตกรรมประดษิฐ ์(นานาชาต)ิ
860 น.ส. รัชนกีร  สครรัมย์ ทันตกรรมประดษิฐ ์(นานาชาต)ิ
861 น.ส. ปรยีารัตน ์ ปลอ่งนริาส ทันตกรรมประดษิฐ ์(นานาชาต)ิ
862 Mr. LORDJIE MARR OTAMIAS MORILLA ทันตแพทยศาสตร์



863 น.ส. ธนัญญา ธรเสนา ทันตแพทยศาสตร์
864 น.ส. ดวงหทัย  เอยีมวถิวีนชิ ทันตแพทยศาสตร์
865 นาย ปรญิญา  ทานะเวช ทันตแพทยศาสตร์
866 น.ส. ดารกิา  สายทวี ทันตแพทยศาสตร์
867 น.ส. นุดกีร  นันทนาวฒุิ ทันตแพทยศาสตร์
868 Miss AINAJ NUNEZ SINA GPULO ทันตแพทยศาสตร์
869 น.ส. ฉัตรว ี ตังพัฒนาศริิ ทันตแพทยศาสตร์
870 นาย ปณวัตร ์ ชาวโยธา ทันตแพทยศาสตร์
871 น.ส. รัชฎา  กติตพิระวงศ์ ทันตแพทยศาสตร์
872 นาย กานต ์จักรสาร ทันตแพทยศาสตร์
873 น.ส. ภคธดิา  ผลนิยศ ทันตแพทยศาสตร์

วทิยาลยัการปกครองทอ้งถนิ
874 Miss YING LIU การบรหิารกจิการสาธารณะ (ป.เอก)
875 Miss MAY LAI WIN รัฐประศาสนศาสตร์
876 Mr. PHONE PYAE SOE รัฐประศาสนศาสตร์
877 นาย เหงยีน  กวาง วงิ รัฐประศาสนศาสตร์
878 พ.ต.อ. บัณฑติ  พทุธลา รัฐประศาสนศาสตร์
879 น.ส. อทติยา  พงคช์ยดุา การปกครองทอ้งถนิ
880 นาย เอกรัฐ  กาญจนศร การปกครองทอ้งถนิ
881 น.ส. จริัชฌา  มบีา้นเกงิ การปกครองทอ้งถนิ
882 น.ส. โศจริัตน ์ เตมิศลิป์ การปกครองทอ้งถนิ
883 นาย กฤษฎากร สบืสําราญ การปกครองทอ้งถนิ
884 นาย ศภุวชิญ ์ นนทะแสน การปกครองทอ้งถนิ
885 น.ส. ละอองดาว  ภสูํารอง การปกครองทอ้งถนิ
886 น.ส. สกุญัญา  ธงภกัดิ การปกครองทอ้งถนิ
887 นาง มาณวกิา  ฉายาพันธุ์ การปกครองทอ้งถนิ
888 น.ส. ภาวณิี  ลักขษร การปกครองทอ้งถนิ
889 น.ส. ยวุร ี ณ เสน การปกครองทอ้งถนิ
890 น.ส. อัจฉราพรรณ  สวิไธสง การปกครองทอ้งถนิ
891 น.ส. จติรลัดดา  แสนตา การปกครองทอ้งถนิ
892 น.ส. ศรินิญา  ศรสีวา่ง การปกครองทอ้งถนิ
893 นาย อรรถพล  เมอืงมงิ การปกครองทอ้งถนิ
894 นาย ธนบด ี ฉายาพันธุ์ การปกครองทอ้งถนิ
895 น.ส. วรรณศกิา จันทรต์รี การปกครองทอ้งถนิ

คณะวศิวกรรมศาสตร์
896 น.ส. วริยิา  สว่ยลี วศิวกรรมเกษตร
897 นาย อาทติย ์ ภผูาผดุ วศิวกรรมเกษตร
898 นาย พศวัตร  สนัชมุภู วศิวกรรมเกษตร
899 นาย ณัฐพล  โสกดุเลาะ วศิวกรรมเกษตร
900 นาย กอ่ ทวเีงนิ วศิวกรรมเกษตร
901 นาย รัฐพล  สขุสมบรูณ์ วศิวกรรมเกษตร (ป.เอก)
902 นย วฒุพิล  จันทรส์ระคู วศิวกรรมเกษตร (ป.เอก)
903 นาย วัฒนศักด ิ ศรศีริ ิ วศิวกรรมไฟฟ้า
904 นาย จันท ีโภค วศิวกรรมไฟฟ้า
905 Miss CHAW YU YU KHIN วศิวกรรมไฟฟ้า
906 น.ส. วมิลวรรณ  พลรักษา วศิวกรรมเคมี
907 น.ส. สธุาทพิย ์ ศริปิาณี วศิวกรรมเคมี
908 น.ส. จันทรวรรณ แสงจําปา วศิวกรรมเคมี
909 น.ส. ฐติาพร  คําภู วศิวกรรมเคมี
910 น.ส. จนิดามณี  นสิยันต์ วศิวกรรมเคม ี(ป.เอก)
911 นาย สเุผา่พชิญ ์ พันโภคา วศิวกรรมพลังงาน



912 น.ส. มานติา  ผสมประโยชน์ วศิวกรรมพลังงาน
913 นาย ธนายทุธ  สงัขอ์นิทร์ วศิวกรรมพลังงาน
914 นาย สรัลภพ  โพธทิพิย์ วศิวกรรมพลังงาน
915 น.ส. ณัฐหทัย  ธรีเมธาวัฒน์ วศิวกรรมพลังงาน
916 น.ส. โยษิตา  กาญจนะ วศิวกรรมการจัดการอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์
917 น.ส. นฤทัย  สนทิชน วศิวกรรมการจัดการอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์
918 น.ส. พรชนันท ์ ขรุมินต์ วศิวกรรมการจัดการอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์
919 นาย สพุจน ์ ศรณรนิทร์ วศิวกรรมการจัดการอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์
920 นาย นติวิฒุ ิ นาคขํา วศิวกรรมการจัดการอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์
921 นาย สญัลักษณ ์ บญุอนิทร์ วศิวกรรมการจัดการอตุสาหกรรมและโลจสิตกิส์
922 นาย ปานเพชร  ศณีเนตร์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
923 นาย จักรกฤษณ์  จุนรัชฎ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
924 นาย พสษิฐ ์วงษ์หาบศุย์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
925 นาย ปฏญิญา  แตอ้ารักษ์ วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
926 นาย สรุัฐ  สมสงวน วศิวกรรมคอมพวิเตอร์
927 นาย โสภณ  วริยิะรัตกลุ วศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(ป.เอก)
928 นาย กฤษฎา  วชิาผง วศิวกรรมเครอืงกล
929 นาย ทศพล  ชาบัวนอ้ย วศิวกรรมเครอืงกล
930 นาย วทิวัส  ชมภบูตุร วศิวกรรมเครอืงกล
931 นาย ธรีพล  เตชะเสน วศิวกรรมเครอืงกล
932 นาย อรรถพล  สดํีา วศิวกรรมเครอืงกล (ป.เอก)
933 นาย นท ี พนากานต์ วศิวกรรมเครอืงกล (ป.เอก)
934 Mr. ANOUSAK PHONGSVATH วศิวกรรมเครอืงกล (ป.เอก)
935 นาย ธรีพล  อปุชาบาล วศิวกรรมเครอืงกล (ป.เอก)
936 น.ส. นวลพรรณ  ใจงาม วศิวกรรมเครอืงกล (ป.เอก)
937 นาย ประพฤทธ ิ ถนิปรุ วศิวกรรมสงิแวดลอ้ม
938 น.ส. ชณัฐญาพร  กอสรุะ วศิวกรรมสงิแวดลอ้ม
939 นาย นฤนาท  เสววิัฒน์ วศิวกรรมสงิแวดลอ้ม
940 นาย ทยาวชิญ ์ สรา่งนทิร วศิวกรรมสงิแวดลอ้ม
941 นาย วัลลภ  ทาทอง วศิวกรรมสงิแวดลอ้ม (ป.เอก)
942 นย ปรวทิย ์ เจยีนดอน วศิวกรรมอตุสาหการ 
943 นาย ชาล ี ไพโรจนก์ลุ วศิวกรรมอตุสาหการ 
944 นาย ภชรดษิฐ ์ แปงจติต์ วศิวกรรมอตุสาหการ (ป.เอก)
945 นาย สธุรรม  ศวิาวธุ วศิวกรรมอตุสาหการ (ป.เอก)
946 นาย อนุวทิย ์ สนศริิ วศิวกรรมอตุสาหการ (ป.เอก)
947 นาย ปรเมศวร ์ เบา้วรรณ วศิวกรรมอุตสาหการ (ป.เอก)
948 นาย ตอ่ตระกลู  ทรัพยส์นิ วศิวกรรมโยธา 
949 นาย สถาพร  ครุะนันท์ วศิวกรรมโยธา 
950 นาย วงสทุอน  สนูทะวง วศิวกรรมโยธา 
951 Mr. TING KAYA วศิวกรรมโยธา 
952 นาย สเุมธ  มาเมอืง วศิวกรรมโยธา 
953 นาย สาธติ  ภผูวิคํา วศิวกรรมโยธา 
954 นาย เทวกลุ  จันทรข์ามป้อม วศิวกรรมโยธา 
955 Mr. M. FAISI IKHWALI วศิวกรรมโยธา 
956 น.ส. อธกิา วงคก์วานกลม วศิวกรรมโยธา (ป.เอก)
957 นาย วัชรพงศ ์ ดวีงษ์ วศิวกรรมโยธา (ป.เอก)
958 นาย ชาญชยั  เงาะปก วศิวกรรมโยธา (ป.เอก)
959 Mr. QUAN YAN DAU วศิวกรรมโยธา (ป.เอก)
960 นาย พงษ์พันธ ์ แทนเกษม วศิวกรรมโยธา (ป.เอก)
961 นาย วฒุไิกร  ไชยปัญหา วศิวกรรมโยธา (ป.เอก)
962 นาย ธนายทุธ  ไชยธงรัตน์ วศิวกรรมโยธา (ป.เอก)


