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5313150008 นางสาว กชกร   บํารุงชาติ บช.บ. บัญชี
5138140009 นาย รชต.   สิงหกัมพล บธ.ม. -
5428120006 นางสาว พัชรี   เบ้าหนองบัว บธ.ม. การตลาด
5438120001 นาย สุรไกร   มาตย์คํามี บธ.ม. การจัดการ
5438120002 นางสาว สุดา   หงษ์ทอง บธ.ม. การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
5438120004 นาย ศักดิ์ดา   ปัจจามิตร์ บธ.ม. การจัดการ
5438120005 นาย เอนก   นามเขต บธ.ม. การตลาด
4914110094 นาย ชนะโชค   สระคํา วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
5314110002 นาย ศิละชาติ   เถาว์โท วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5314110062 นางสาว ปารวี   ปุยเจริญ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5217810033 นาย พีรยุทธ   พรหมสุรินทร์ วท.ม. ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
5417810007 นาย ศราวุธ   หอมนวล วท.ม. ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
5517810004 นาย จิตรกร   จุฑากาญจน์ วท.ม. ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
5517810013 นาย ภัทร   บรมธนรัตน์ วท.ม. ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ
5117620001 นาย อนุศักดิ์   นารีเลิศ วท.ม. ระบบเครือข่าย
5517650001 นางสาว ศุภรัตน์   หมื่นใจ วท.ม. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5517650002 นางสาว สุธาสินี   ไหมอ่อน วท.ม. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5517650003 นาย เฉลิมชัย   เอี่ยมสมบูรณ์ วท.ม. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5517650004 นาย วิษณุ   ก่อพิมพ์ วท.ม. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5517650006 นางสาว นภัสภร   สิงสุข วท.ม. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5517650007 นาย ไกรศรี   สว่างศรี วท.ม. เทคโนโลยีระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
5517510005 นางสาว ศิริธันว์   บุญไชย์ วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
5517510016 นางสาว วัจนา   อานุ วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
5517510018 ว่าที่ร้อยตรี สายชล   พ่ึงจีน วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
5517510020 นางสาว อมรรัตน์   ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา วท.ม. เทคโนโลยีโลจิสติกส์
5217690017 นาย ทัสนัย   น้อยจินดา วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5317670038 นาย ณัฐวุฒิ   ศรีอําไพ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
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5517670017 นาย อภิชาติ   กองแก้ว วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5517670018 นาย ชินกร   พันธ์วิไล วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5517680010 นาย ประวีณ   สกุลลักษณ์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
5417680007 นางสาว วรรษา   สัมมาอรรถ วท.ม. การบริหารจัดการเครือข่ายและระบบ
5517670005 นาย ธีรวัตร   กุลทนันท์ วท.ม. การบริหารเครือข่ายและระบบ
5517670019 นาย ธนาเศรษฐ์   วสุธนเวโรจน์ วท.ม. การบริหารเครือข่ายและระบบ
5517670021 นางสาว พัชรา   บัวบาง วท.ม. การบริหารเครือข่ายและระบบ
5517680005 นาย ประกิจ   อินทรักษ์ วท.ม. การบริหารเครือข่ายและระบบ
5517710001 นาย ไพบูลย์   ศิรวิทย์ วท.ม. การบริหารเครือข่ายและระบบ
5217690007 นางสาว วิลาวัณย์   พลอยมะกลํ่า วท.ม. การพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
5417680003 นาย วสุ   พูนไชย วท.ม. การพัฒนาและบูรณาการระบบสารสนเทศ
5517670014 นางสาว ปภาวดี   ดําสังข์ วท.ม. เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคล่ือนที่
5517690005 เรืออากาศโท ศีรชชั   จิตร์สายชล วท.ม. เทคโนโลยีบนอุปกรณ์เคล่ือนที่
5217660062 ว่าที่ร้อยตรี เกษม   เบ็ญร่าหีม วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660001 นาย อาทิตย์   คํามูล วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660006 นาย วรภาส   ชมภูพ้ืน วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660010 นาย ฐาปกรณ์   อายุเจริญดี วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660028 นาย สิทธิชาติ   ปันติคํา วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660057 นาย ธนวันต์   เกิดทรัพย์ วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660065 นาย มโนชา   นามบุรี วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5317660078 นาย อนุชิต   กล่ินแก้วนพรัตน์ วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5417660028 นาย พรพงศ์   ศิริสุขเจริญพร วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5417660037 นาย จักราวุธ   บําเพ็ญกิจ วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5417660071 นาย นิตินัย   โมทนา วท.ม. วศิวกรรมเครือข่าย
5517660011 นาย ณัฐพล   สมความหวัง วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5517680006 นางสาว ภรณ์ทิพย์   อึ๊งแสงภากรณ์ วท.ม. วิศวกรรมเครือข่าย
5019730004 นาย รวิ   อุตตมธนินทร์ วศ.ด. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
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5311410034 นาย อรรถนพ   คําวิรัช วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410005 นางสาว ภาวินี   แสนโส วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410006 นาย กฤษขจร   ไกลบาป วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410007 นาย ภาคภูมิ   อินพะหะ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410016 นาย ธีรภัทร   ตั่นทรัพย์สิน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410020 นางสาว อิสราภรณ์   อินต๊ะนอน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410022 นาย จักรกฤษณ์   ปัญญาหลวง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410023 นาย วรพล   แสงพุ่ม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410025 นาย ธีรพล   อุ่นขาว วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410026 นาย สุพัฒน์   แสงจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410029 นาย สิทธิเดช   คงเมือง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410030 นาย พรเทพ   อ่ําแห วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410031 นาย ณัฐพล   ทองแป้น วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410033 นาย บุญส่ง   ยอดสําโรง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410036 นาย ศราวุฒิ   ไพฑูรย์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410040 นาย วิษณุ   ทองสง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410041 ว่าที่ร้อยตรี เฉลิมชัย   หน่อทอง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410042 นางสาว ยุพิน   เทียนหอม วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411410046 นาย ภานุชิต   สิงห์น้อย วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311310012 นาย สุรเชษฐ์   รอดบัวทอง วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5411350008 นาย สุวิทย์   สิทธิ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5411350046 นาย สุพิศ   ดลํ้ีา วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5411210027 นาย วรพนธ์   คําล้นธนิสร์กุล วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5111250136 นาย อนุวัต   หนูตะพงศ์ วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5411250012 นาย กิตติ   ใจมั่น วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5411250057 นาย ไกรทอง   ขันติ วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5311450013 นาย เอกชัย   ทิพย์รัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
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5311450022 นาย อุรพันธ์   ชัยศุภวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411450005 นาย ดิเรก   อ่ําทอง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411450019 ว่าที่ร้อยตรี สันเพชร   ยอดเงิน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411840017 นาย อนุชา   กูลประสูตร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411840036 นาย รณชัย   ทุมสอน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5419230003 นาย บุญเหลือ   นาบํารุง วศ.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5319210004 ว่าที่ร้อยตรี ประมาณกิตติ์   วรภาธร วศ.ม. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
5319340001 นาย ปิยะราษฎร์   ฤาชากูล วศ.ม. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
5319340003 นาย ทนงศักดิ์   บุบผาถา วศ.ม. วิศวกรรมการบริหารงานก่อสร้าง
4811110325 นาย เชษฐิภัทร   พูลเพ่ิม วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5311110201 นาย อัคคะเมศฐ์   สุวรรณฉาย วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5311110278 นาย ธีรยุทธ   ขลิกคํา วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม
5011110340 นาย ดิฐพงศ์   หิงสุวรรณ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110011 นาย ธีระณัฐ   อรุณพูลทรัพย์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110101 นาย ปริญญา   ไหมช่วย วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110102 นาย จักรกฤษณ์   ทองจินดา วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110103 นาย สุรชล   เพ็งพันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110181 นาย นันทศักดิ์   พิชัยยุทธิ์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110214 นาย พิสิฏฐ์   งามนิจ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110252 นาย ทัศนัย   บุราณรมย์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110281 นาย สมิต   ผลบังเกิด วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110286 นาย นครินทร์   จันทาโภ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110287 นาย ศุภกฤต   ไกรเดชธนธร วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110300 นาย กิตติภูมิ   แก้วกล้า วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110327 นาย สงคราม   หนูกลับ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110391 นาย ธนวัฒน์   พันธาภิรัตน์ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110514 นาย ณรงค์ฤทธิ์   พร้อมจะบก วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
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 และประจําภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 (รอบพิเศษ)

5311110562 นาย อรรถชัย   ขําเจริญ วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110577 นาย เมธาวี   ชาวส้าน วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5321110002 นาย ธีระวัฒน์   กําเนิดมณี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411110502 นาย ปฐมชัย   คําภูนอก วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110161 นางสาว ณัฐชยา   ปานพรหม วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
5311110249 นางสาว สุราณี   แสนสุข วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
5311110521 นาย เตชิต   จันทร์เดช วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
4612110072 นางสาว พัชรจรัส   ชัยเจริญไมตรี สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5012110059 นาย อพิฑูรย์   เวียงอินทร์ สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5112110097 นาย เปี่ยมปล้ืม   ย่ีสุ่นแย้ม สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
5311110339 นางสาว ชนิดา   วิริยะพันธ์ บธ.บ. การจัดการ
5313140036 นางสาว กฤติยา   โพธิ์งาม บธ.บ. การจัดการ
5313140037 นางสาว พัชราภรณ์   อุสมาลี บธ.บ. การจัดการ
5313140060 นางสาว สิริอร   จิตติยาพันธ์ บธ.บ. การจัดการ
5313140064 นาย ชนกันต์   ไชยวงศ์สุริย บธ.บ. การจัดการ
5313140071 นางสาว นวรัตน์   เกิดแก้ว บธ.บ. การจัดการ
5313140072 นางสาว วิรัลพัชร   บุญทันเจริญพงศ์ บธ.บ. การจัดการ
5313140075 นาย ภาณุวัฒน์   นุ่มเจริญ บธ.บ. การจัดการ
5313140018 นาย วิศรุต   เหลืองชัยพร บธ.บ. การตลาด
5313140022 นางสาว ภัคจิรา   วันโด๊ะ บธ.บ. การตลาด
5313140023 นาย ภัทรชัย   ประวัติธนกร บธ.บ. การตลาด
5313140046 นางสาว ดวงกมล   แก้ววันทา บธ.บ. การตลาด
5313140080 นาย พงศ์บดินทร์   มาลัย บธ.บ. การตลาด
5413140008 นางสาว พรพนา   พรเจริญ บธ.บ. การตลาด
5314110022 นางสาว สุพรรณี   พุทธศรี บช.บ. บัญชี
5513220006 นางสาว วรรณศิริ   คงพลปาน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5513220012 นางสาว สุมาลี   บวัลพ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
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5513220017 นางสาว นริศรา   ยอระมิน บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5513220018 นางสาว มณฑา   โพธิ์แก้ว บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5513220019 นางสาว สาวิตรี   โต๊ะอาด บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5513220021 นางสาว ฐิฎาพร   ศรีวิเศษ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5513220025 นางสาว จิตรลดา   กล่ินประเสริฐ บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5314140002 นาย ทินกฤต   มุ่งก่อกลาง วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนเิมชั่น
5314140027 นาย เมธี   พูนศรีพัฒนา วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
5314140042 นาย ธนบูรณ์   ตั้งใจประสาทพร วท.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น
4914110058 นาย อานนท์   ยิดนรดิน วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4914110093 นาย ปวราย์   ศรีสวัสดิ์ วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
5214110067 นาย ณัฐวิทย์   เจริญย่ิง วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ
4911110506 นาย โอฬาร   สัตตภัณฑ์ วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5111110004 นาย ชัยพิพัฒน์   พิเดช วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5211110159 นาย ภุชงค์   งามบุญชื่น วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
5011110256 นาย อภิวัฒน์   น้ําจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5211110357 นาย จาตุรงค์   สดแสงจันทร์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5311110082 นาย กัมพล   ศิริพันธ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5311110443 นาย ภูมิกิติ   ตรีสัมฤทธิ์ศักดิ์ วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5421110001 นาย นัฐพิชญ์   ครุฑคง วศ.บ. วิศวกรรมเคร่ืองกล
5111110458 นาย นวพล   พูลผกา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110030 นาย อิสรพงษ์   ขอนวงค์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110216 นาย ปิยวุฑฒ์   แก่นทอง วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110290 นาย ปัญจพล   ดีปัญญา วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110418 นาย ผดุงศักดิ์   เรืองฤทธิ์ วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง
5311110462 นาย ณรงค์ชัย   อุทัยฉาย วศ.บ. วิศวกรรมระบบวัดคุม
5311110021 นาย นเรนทร์ฤทธิ์   แก้วจํารัส วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5311110261 นาย สมโภชน์   กล่ินนิ่มนวล วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
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5311110615 นาย สิริชัย   สวนพลี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
5411110393 นางสาว มณีกาญจน์   อุ่นแสง วศ.บ. วิศวกรรมโยธา
4911110268 นาย อิสระชน   ไชยแสง วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
5011110036 นาย พีระพัสตร์   แผนสมบูรณ์ วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
5311110125 นาย พลวัฒน์   สีสลับ วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์
5012110093 นางสาว สุภาพร   แสงใสแก้ว สพ.บ. สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต


