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321 นาย สาธิต ศิลารักษ คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

322 นาย อนุชา แกวละมุล คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

323 นาง อัชรี ภักดีสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ สํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ

324 นาย อดิเทพ เหลื่อมศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

325 อ. จารุกิตติ์ ดิษสระ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

326 อ. ชุติมา กาบแกว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

327 ผศ. ปณิตา แจดนาลาว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน

328 อ. จตุพร พนัสโณทัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

329 อ. ชารินันท แจงกลาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

330 ผศ.ดร. ปลันธนา เลิศสถิตธนกร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

331 อ. พิชญาภา อินทรพรหม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

332 อ. เพชรน้ําผึ้ง รอดโพธิ์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

333 อ. ศุภรัตน ดวนใหญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

334 อ. สุชาดา มานอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

335 ผศ.ดร. อัจฉรา แกวนอย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

336 อ. อาวุธ หงษศิริ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

337 ผศ.ดร. กาญจนา เหลืองสุวาลัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร

338 อ. เพ็ญแข รุงเรือง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร

339 รศ.ดร. สาธิต โกวิทวที คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร

340 ดร. สุนทรียา กาละวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร

com
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341 อ. อังสุมา แกวคต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเกษตรศาสตร

342 รศ. กําจร มุณีแกว คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร

343 ผศ.ดร. ธนภัทร เตชาภิรมณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร

344 ผศ. นุกูล แกวเนียม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร

345 ผศ.ดร. มณีนาถ แกวเนียม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร

346 อ. ศุภโชค อิสริยปาลกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร

347 ดร. สิรวิชญ ชินวรากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร

348 ผศ. อังคณา จรรยาอดิศัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร

349 อ. กฤษฎา สังขมงคล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร (คบ. 5 ป)

350 อ. นันทพร ชื่นสุพันธรัตน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร (คบ. 5 ป)

351 อ. ปรวีณ โชติพิทยสุนนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร (คบ. 5 ป)

352 ผศ.ดร. พงศรัศมิ์ เฟองฟู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร (คบ. 5 ป)

353 ผศ.ดร. วรรณภร ศิริพละ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร (คบ. 5 ป)

354 อ. สมภพ แซลี้ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคณิตศาสตร (คบ. 5 ป)

355 อ. กิตติ เชี่ยวชาญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (คบ. 5 ป)

356 ผศ.ดร. เกียรติขร โสภณาภรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (คบ. 5 ป)

357 ผศ.ดร. ดุษฎี เทิดบารมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (คบ. 5 ป)

358 อ. เดนชัย พันธุเกตุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (คบ. 5 ป)

359 ผศ. วรุตม พลอยสวยงาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา (คบ. 5 ป)

360 ผศ.ดร. จินดา ยืนยงชัยวัฒน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี
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361 ผศ.ดร. ธิดา อมร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

362 ผศ. ธีรดิตถ โพธิตันติมงคล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

363 นาย ไพศาล ศุภมงคล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

364 ดร. สุภาภรณ คางคํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

365 ผศ.ดร. หนึ่งฤทัย เอกธรรมทัศน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

366 ผศ.ดร. อาทิตยา สามณฑา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมี

367 ผศ.ดร. กรกฎ เพ็ชรหัสณะโยธิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

368 ผศ.ดร. ญาณิศา ตันติปาลกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

369 ผศ. ณัฐวุฒิ รัตนาธรรมวัฒน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

370 อ. ธนพงษ เชื้อฉุน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

371 อ. เพียงฤทัย บุญประสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

372 ดร. รัตนสุภา ธรรมาภรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม

373 ผศ. จรัญ ประจันบาล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

374 ดร. รัชนู เมยดง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

375 ผศ.ดร. รุงลักษณ แกววิเชียร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

376 อ. ศิริพร ทิพยสิงห คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

377 อ. สถิตย พันวิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

378 ผศ.ดร. อรุณ ชาญชัยเชาววิวัฒน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาจุลชีววิทยา

379 ดร. เกษม คงนิรันดรสุข คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

380 ผศ.ดร. เธียร ธีระวรวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา
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381 รศ.ดร. บุญมี กวินเสกสรรค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

382 อ. ภัทรภร เอื้อรักสกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

383 อ. วนิดา ชื่นชัน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

384 ผศ. วรพันธ บุญชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

385 ดร. วรรณกร กิจจะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาชีววิทยา

386 อ. ชญาภา พรหมเดชวัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

387 ผศ. นันทนภัส เติมวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

388 ผศ.ดร. นันทวดี เนียมนุย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

389 ผศ. ประมูล อรุณจรัส คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

390 ผศ.ดร. ปยะ วงศญาณิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

391 ผศ. ปยะรัตน จิตรภิรมย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

392 ผศ.ดร. พจมาน ผูมีสัตย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

393 อ. พรพรรณ โพธิ์ไกร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

394 น.ส. แพร สายบัวแดง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

395 ดร. ภัสราวดี เผาจินดา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

396 ดร. อฑิตยา โรจนสโรช คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

397 น.ส. อัมพวัน ขุนณรงค คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

398 ผศ.ดร. ณัฐดนัย สิงหคลีวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

399 อ. ธีรวิทย อัศวศิลปกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

400 ผศ. รัตนสุดา สุภดนัยสร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส
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401 อ. วรินทร นวลทิม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรอิเล็กทรอนิกส

402 ผศ. ณัฏฐธมน หีบจันทรกรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

403 อ. นภาพร เจียพงษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

404 ดร. นัยนพัศ อินจวงจิรกิตต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

405 ดร. ปวิช ผลงาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

406 ผศ.ดร. พรทิพย เหลียวตระกูล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

407 อ. เพียรทิพย ศรีสุธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

408 ผศ. รัตนา ลีรุงนาวารัตน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

409 ผศ. วิมล อุทานนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

410 นาย สญชัย รมสงฆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

411 ดร. สุรินทร ผลงาม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

412 อ. เอก อุทานนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

413 อ. กัลยา ธนาสินธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

414 ผศ. ธีรถวัลย ปานกลาง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

415 รศ. สายัณ พุทธลา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

416 อ. สุนิศา จิตสุนทรชัยกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

417 ผศ.ดร. อมรรัตน คําบุญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

418 นาย อานันย สุชิตกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาฟสิกสประยุกต

419 ผศ.ดร. เกษม ตริตระการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

420 ดร. คณกร สวางเจริญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
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421 อ. ธีรพัฒน จันษร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

422 ผศ.ดร. นิศากร เถาสมบัติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

423 อ. เนตรนภา แซตั้ง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

424 อ. บุญญาพร บุญชัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

425 ผศ.ดร. ประไพ ศรีดามา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

426 ดร. ปยะนันต อิสสระวิทย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

427 ผศ.ดร. อมลณัฐ โชติกิจนุสรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

428 ผศ. นฤวรรณ ภัทรพงศดิลก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคมี) (คบ. 5 ป)

429 อ. วาทินี จันมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคมี) (คบ. 5 ป)

430 ดร. หทัยรัตน สุขเพรียบพรอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคมี) (คบ. 5 ป)

431 ผศ.ดร. อุมาลี นามดวง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (เคมี) (คบ. 5 ป)

432 อ. จาริวัฒณ ศิริอินทร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (คบ. 5 ป)

433 ดร. ภาวนา กังเตีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (คบ. 5 ป)

434 อ. สมศักดิ์ อยูบริบูรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (คบ. 5 ป)

435 ผศ. หทัยรัก ตุงคะเสน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ชีววิทยา) (คบ. 5 ป)

436 ผศ. เกศริน มีมล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) (คบ. 5 ป)

437 ผศ. ทิพยวรรณ หงกะเชิญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) (คบ. 5 ป)

438 ผศ. นันทนัช วัฒนสุภิญโญ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) (คบ. 5 ป)

439 อ. อนุวัฒน หัสดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ฟสิกส) (คบ. 5 ป)

440 อ. กุหลาบ สิทธิสวนจิก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
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441 อ. ทิพรักษ วงษาดี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

442 อ. นวพร หงสพันธุ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

443 ผศ.ดร. ปฏิวิทย ลอยพิมาย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

444 อ. สุดา ชูถ่ิน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร

445 ผศ.ดร. ขนิษฐา หทัยสมิทธ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

446 ผศ.ดร. ชยารัตน ศรีสุนนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

447 ผศ.ดร. มาลี ลิขิตชัยกุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

448 ดร. สรายุทธ คาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

449 ผศ.ดร. อรพิมพ มงคลเคหา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม

450 อ. จุฑารัตน พิมสาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

451 อ. ณฐมน สืบซุย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

452 ผศ. ณภัทร เตียววิไล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

453 อ. เนตรดาว จิตโสภากุล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

454 อ. เบญจรัตน จันสน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

455 ดร. พรธิภา ไกรเทพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

456 อ. พิมพวดี โรจนเรืองนนท คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

457 ผศ.ดร. วรรณรา ชื่นวัฒนา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

458 อ. วิทวัส กมุทศรี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร

459 รศ.ดร. กิจจา จิตรภิรมย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

460 อ. ชนพร พลดงนอก คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
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461 ผศ. เชิดศิริ นิลผาย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

462 ผศ. ฌาน ปทมะ พลยง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

463 อ. ณัฐจิต อนเมฆ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

464 อ. บุตรี เทพทอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

465 ผศ. โยธิน พลประถม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

466 ผศ.ดร. กัมปนาท คูศิริรัตน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

467 ผศ. กานต คุมภัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

468 ผศ. เกษม กมลชัยพิสิฐ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

469 น.ส. ณัฐชา ทัศนิยม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

470 อ. เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

471 อ. ปนัดดา ใจบุญลือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

472 อ. วิธวัฒน สุขสาเกษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

473 ผศ. อารยา วาตะ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

474 ผศ. เอกราช วรสมุทรปราการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

475 นาย กิตติ แกวจําลอง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

476 นาง ขวัญจิตร สงวนโรจน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

477 น.ส. จรรยา อัมภรัตน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

478 น.ส. ดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

479 น.ส. เดือนเพ็ญ สินมั่น คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

480 น.ส. ธัญญารัตน จีนหลี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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481 นาย ปรัชญา ศิลารักษ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

482 นาง เพลินตา บุญถาวร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

483 นาย ภานุพันธุ วงศสุวรรณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

484 นาง วรารักษ ศิริคุณาสกุลวงศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

485 นาง ศศิ สุวรรณวาล คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

486 น.ส. ศิริกาญ แซอื้อ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

487 นาย ศุนัย วิลาสังข คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

488 นาย อนุสรณ มาดวง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

489 นาย คมกฤช บัวแกว คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

490 นาย จาตุรงค สาระวงศ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส

491 อ. ชุมพล อินทรมณี คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส

492 อ. ณัฐชัย เปลี่ยนวิจารณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส

493 ผศ.ดร. นุกูล สาระวงศ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส

494 อ. สรอยสุดา เลาะหมุด คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส

495 อ. หทัยรัตน ธีระกาญจน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส

496 ดร. อัจฉรา ผองพิทยา คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิตสติกส

497 ดร. ฉมาธร กุยศรีกุล คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส

498 ผศ. นิธิศ ปุณธนกรภัทร คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส

499 อ. บุริม นิลแปน คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส

500 ผศ. ปญญา สําราญหันต คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจีสติกส
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