เรื่อง
เรื่อง

ประกาศวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
กำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์
ในโครงการธนาคารหน่วยกิต

ตามที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในโครงการธนาคารหน่วยกิต
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 นั้น บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา
รูปแบบการสอบสัมภาษณ์ และรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้
1. กำหนดวัน เวลา รูปแบบการสอบสัมภาษณ์
ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และช่องทาง ดังนี้
ชุดวิชา
การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย

วันและเวลา
8 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่องทางการสัมภาษณ์
ทางไลน์

กลุม่ ไลน์ชุดวิชา

https://line.me/R/ti/g/iK8kkQfkNf
การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย
(สกลนคร)
การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
(กาแพงแสน)

การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง
(สกลนคร)
การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพือ่ ความ
มัน่ คงและยั่งยืนทางอาหาร
(กาแพงแสน)

7 - 11 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
9, 11 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

7 - 11 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.
7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ทางโทรศัพท์

ไม่มี

ผ่านโปรแกรม Google Meet

https://meet.google.com/eyrhich-bhh
ทางโทรศัพท์

https://line.me/R/ti/g/oau6eYu60s
ไม่มี

ผ่านโปรแกรม Webex

https://ku-edu.webex.com/ku- https://line.me/R/ti/g/Nh2gFemWUp
edu/j.php?MTID=m077f6e6405ff8
a3124c9ee6755bb2e74
Meeting ID : 1841893990
Passcode : 070621

-2ชุดวิชา
วันและเวลา
ช่องทางการสัมภาษณ์
การพัฒนาชุมชนเพือ่ ความยั่งยืน
7 - 11 มิถุนายน 2564
ทางโทรศัพท์
(สกลนคร)
เวลา 08.30 - 16.30 น.
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจและ 10 มิถุนายน 2564
ผ่านโปรแกรม Zoom
สัตว์น้าสวยงาม (บางเขน)
เวลา 09.00 - 15.00 น. Meeting ID : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
Passcode : จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจและ 7 - 11 มิถุนายน 2564
สัตว์น้าสวยงาม (สกลนคร)
เวลา 09.00 - 12.00 น.
เกษตรเพือ่ ชีวิตและสุขภาพ
7 - 10 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 - 15.00 น.

ทางโทรศัพท์

กลุม่ ไลน์ชุดวิชา
ไม่มี

https://line.me/R/ti/g/Ma00CVaAT2
ไม่มี

ทางโทรศัพท์
ผ่านโปรแกรม Zoom
ทางไลน์

https://line.me/R/ti/g/RlDF7p6ib3
ธุรกิจการป่าไม้

7 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 16.00 น.

ผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และ 7 - 11 มิถุนายน 2564
ระบบอัตโนมัติ
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตร
9 มิถุนายน 2564
อัจฉริยะ
เวลา 10.00 - 12.00 น.

ผ่านโปรแกรม Webex
Meeting ID : sil.for
Passcode : Ba@Ttt55

ทางโทรศัพท์
ผ่านโปรแกรม Webex

https://kuedu.webex.com/m/65c81159054d-4978-ba98-4e099bcdc7b1

วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยา
และชีวสารสนเทศ (บางเขน)

8 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 09.30 น.

https://line.me/R/ti/g/Ij1jZbs_xQ
ไม่มี

Join by Video system
sip:1846376799@kuedu.webex.com
ผ่านโปรแกรม Webex
Meeting ID : 1847196870
Passcode : mnWpwkFK688

https://line.me/R/ti/g/KR5XykSDrj

ไม่มี

-3ชุดวิชา
ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อม
เพือ่ ความมัน่ คงและยั่งยืน (บางเขน)

วันและเวลา
10 มิถุนายน 2564
เวลา 13.30 น.

ช่องทางการสัมภาษณ์
ผ่านโปรแกรม Google Meet
จะแจ้งลิงค์ให้ทราบในวันที่ 10 มิ.ย. 64

กลุม่ ไลน์ชุดวิชา

https://line.me/R/ti/g/9SiHTJ8pXI
สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุ
ในศตวรรษที่ 21

8 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 - 12.00 น.

ผ่านโปรแกรม Zoom

https://us02web.zoom.us/j/8227 https://line.me/R/ti/g/3YpQCZbc90
230930?pwd=U3A2QU0zN1VIMER
jK2xDWkswMDd1QT09

รายวิชา
01205352 Electric Power
System Analysis I
01205353 Power System
Protection

7 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น.

Meeting ID: 822 723 0930
Passcode: a9nxRz
ผ่านโปรแกรม Webex

https://kuedu.webex.com/meet/suchada.p

2. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ชุดวิชา
2.1 การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย
1) กุลธิดา เหมาเพชร
2) จีรนันท์ คงดี
3) ธณัชศมน จรัสกุลชัย
4) ธนารักษ์ หอมจันทร์
5) นพดล บางทรัพย์
6) เบญจมาศ นิมิตสวรรค์
7) เบญจมินทร์ เมทัล
8) ปลื้มจิต เศรษฐวงศ์
9) ปิยวรรณ สุวรรณโณ
10) พิมลพรรณ สุกุลไพบูลย์
11) ภัคภร สมวงศ์
12) มนวรรธน์ ชื่นแดง

13) มานพ บุญครอง
14) รัตนา สมุทรสาคร
15) วรรณนที บุญจันทร์
16) ศจีนา วิวัฒน์บุตรสิริ
17) ศิครินธาร บุญปั๋น
18) ศุภร ลิ้มทองกุล
19) สุชานาถ ภู่วพงษ์ศิริ
20) สุภาวดี อุนันตา
21) สุมาลี ฤทธิ์ไธสง
22) แสงวิรุฬ กองแก้ว
23) อรพินท์ จงถาวรกิจ
24) แอนจิลา แดเนียลส์

ไม่มี

-42.2 การเป็นผู้ประกอบธุรกิจผลิตปุ๋ย (สกลนคร)
1) กรชนก สนิทวงค์
2) กันตพัฒน์ โภคินวัฒนาทัศน์
3) กิตติศักดิ์ หยงสตาร์
4) จรูญ เก่งเขตรวิทย์
5) จันทกานต์ อรณนันท์
6) จีมา ศรลัมพ์
7) ชนจันทร์ สินธพพันธุ์
8) ดลนภา ลาภวงศ์
9) ดิษย์ชัย แก่นท้าว
10) ถนอมจิต บุตราช
11) ทิพาพร แพทย์กระโทก
12) ธนพร พงศ์พสิษฐ์
13) ธนาพล แพงคำฮัก
14) นงพงา สายวิวัฒน์
15) ประกายวรรณ แสงวิโรจนากุล
16) ประสิทธิ์ เพ็งรักษ์
17) ปรัชญา เจริญสิน
18) ปราโมทย์ ลาชัย
19) พงศ์ศักดิ์ เจียมรัมย์
20) พรสิทธิ์ วงศ์วิรภาพ
21) ไพรินทร์ หวะสุวรรณ์
2.3 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง (กำแพงแสน)
1) RUOXI YU
2) กนกพล สอนประเสริฐ
3) กุลธิดา เจตน์สดุ
4) จักรพันธ์ พรสมบูรณ์ศิริ
5) จารุวัตร เทศไธสง
6) ณัฐชนน เจริญวนวิจิตร
7) ทรงศิลป์ พุ่มมณี
2.4 การผลิตเนื้อโคคุณภาพสูง (สกลนคร)
1) กิตติศักดิ์ ช่วยชีพ
2) เกตุหิรัญ เรีอนธรรม
3) ชุติพันธุ์ วิฑูรชิตพงศ์
4) ณรงค์ศักดิ์ พรมมา
5) ทิวากร คัชมา
6) ธนเสฏฐ์ นิลพฤกษ์ธีรา
7) ธนานันต์ อ้อยรักษา

22) ภาณิตภัทร ศิริสวัสดิ์วัฒนา
23) ภาณุ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง
24) รชานนท์ ศิรัญญา
25) รุ่งฤดี แจ่มแจ้ง
26) วรากร น้อยพันธ์
27) วินัย บัวศรี
28) วิภา ฐิติวัฒนาการ
29) วิภาวี ขุนจำนวน
30) ศตายุ นุ่นสวัสดิ์
31) ศรุต แพงศรี
32) ศักดิ์ธนภูมิ มหิทธิสินโสภณ
33) ศุภวุฒิ จอนหอมเฮ้า
34) เศวต ชื่นบุญ
35) สมชาย ม่วงชาติ
36) สายทิพย์ โพธิ์ศรี
37) สุพัชรี จอมแก้ว
38) สุรชาติ อาชีวกุลมาศ
39) สุริยะ สีมันตะ
40) อนุรักษ์ โชติธรรมธรา
41) อิทธิพร อุ่มสาพล

8) ประภาพร ชมเวลา
9) วิชชากร ป้อมไชยา
10) ศราวุธ รัตน์ทวีป
11) ศุภฤกษ์ ตาลเงิน
12) เหรียญทอง คีรีวงษ์
13) อโนทัย ไล่กสิกรรม

11) รัชนู จำปาทอง
12) วิระพงศ์ สุบุญมา
13) สัพพัญญู ผ่องแก้ว
14) สุนทร สิงภูมี
15) สุริวรรณ อังคลุโข
16) สุวิสา จันทร์ลา
17) เสาวลักษณ์ สร้อยทอง

-58) ธนิษฐ์ เสนาวงศ์
18) หนูพร พรหมจักร
9) ประเสริฐ ใสขาว
19) อนุชิต พิมพ์สิงห์
10) พลสินธุ์ วงษ์วิลา
20) เอกลักษณ์ หล้าจางวาง
2.5 การผลิตผลิตผลจากสัตว์เพื่อความมั่นคงและยั่งยืนทางอาหาร (กำแพงแสน)
1) ดนุพล ศรีสุริยจันทร์
5) พศวีร์ ฉวีวงศ์พงษ์เดช
2) ธิดารัตน์ พลายด้วง
6) มานิตย์ นกหงษ์
3) บวรกมล สูนย์กลาง
7) สมบัติ อภิสิทธิวาณิช
4) ปิยนุช ประกอบกิจ
8) สาธิต จรรยาสวัสดิ์
2.6 การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน (สกลนคร)
1) กนิษฐ์ ยานะวิมุติ
55) พิษณุ พิมพูล
2) กมลชนก มาระศรี
56) พิษณุเทพ พันธ์จันทึก
3) กลยุทธ เผือกรอด
57) เพ็ญศิริ ฉัมมาลี
4) กัญญาภัค ราชเมืองฝาง
58) เพลงรบ ฐิติกุลดิลก
5) กาญจนา ใยวังหน้า
59) แพพลอย บุญศรี
6) กาญจนา วงศ์มีแก้ว
60) ภรพันธ์ ทัศนิจ
7) กาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง
61) ภัตใจ แหลมคม
8) กานดา กองวงษ์
62) ภาสกร นันทพานิช
9) กิตติธร กลั่นประโคน
63) มณีรัตน์ แถวพันพิทักษ์
10) กิตติพงษ์ ด่านลาพล
64) มยุรา แก้วมาลุน
11) เกริกเกียรติ วัชนาค
65) มาริษา เอกมณี
12) เกษม ฉัตรอมรกุล
66) มิตรามาศ กัลยาณมิตร
13) ไกรศร รันชิตโคตร
67) มีนา ใยพันธ์
14) ขวัญชนก อัจจิมาธีระ
68) เย็นฤดี สมาคม
15) คมสัน บุ้งทอง
69) รัฐวิชญ์ อัยราวงศ์
16) จรินทร์ คำวิจารณ์
70) รุ่งโรจน์ พิทักษ์ด่านธรรม
17) จักรินทร์ ธนะสอน
71) ลมุลจิต วิเชียรศรี
18) จันทร์แก้ว กองอวน
72) ลำใย พิมพ์ไธสงค์
19) จุฑามาศ ฉัตรพิพัฒน์
73) วนิดา ภิญโย
20) จุฑารัตน์ คำอินทร์
74) วรรณนิภา โพธิ์สีมา
21) ใจสวรรค์ ธรรมวงค์
75) วรรณภา ฟองชน
22) ชัยฤทธิ์ กองก่ำ
76) วรัธญา วรัตม์เสวก
23) ชุติกาญจน์ บัวสนธิ์
77) วันวิสาข์ เมฆพร้อม
24) ชุติดา เลขนอก
78) วิลาสิณี เมฆประดับ
25) ชุติพนธ์ บุญมาทัน
79) วิไลวรรณ ประทุมวงศ์
26) โชติยา อินธิแสง
80) วิวัฒน์ ฤทธิมา
27) ฐณธรณ์ ธิราช
81) วิสุดา วงค์ดวงผา
28) ณัฐชยา ใจเที่ยง
82) แววใจ เสนามนตรี

-629) ณัฐรัตน์ ราชรองวัง
83) ศิริรัตน์ คะสา
30) ดวงดี ปรีชา
84) ศิริวัฒนา สุวรรณราช
31) ดาวนภา หอมเฮ้า
85) ศุภวัฒน์ ไชยชนะ
32) ทัศนีย์ นาอุดม
86) สกล คำวิจารณ์
33) ทินกน เจือจันทร์
87) สมใจ สมรฤทธิ์
34) เทวา บัวโฮมบุลา
88) สมถวิล หงษ์ทอง
35) เทวิน พิมพ์พันธุ์
89) สมศักดิ์ ลอยเลื่อน
36) ธีรศักดิ์ บุญธรรม
90) สมสมัย ฟองชน
37) นาตยา เปลี่ยนเพ็ง
91) สมสุข โปแก้ว
38) นำไทย ชัยปัญหา
92) สวินทร วงษ์หาญ
39) น้ำอ้อย คำภูแสน
93) สัมภาษณ์ เกิดมี
40) นิลวรรณ ทุนคุ้มทอง
94) สิริวัฒน์ สุทธิวรากร
41) นิศานาถ แก้ววินัด
95) สุณี คงสุผล
42) ประภาพร งอยภูธร
96) สุทธรัตน์ ทองเฝือ
43) ประวัติ เทียนขุนทด
97) สุนทร วอนไลวัน
44) ประสพสุข ภู่อาวรณ์
98) สุพรรณิกา วงศ์อาษา
45) ปราโมทย์ สัตถาผล
99) สุภชัย อื่อตระกูลชัย
46) ปริญญา สุตรสม
100) อทัยพร คงชู
47) ปวริศร์ ศิลปาจารย์
101) อนุวัตร เมืองมัจฉา
48) ปวีณา เรโอแนล
102) อภิชาติ ทองแสง
49) ปัทมาภรณ์ ศิวรัตนพรหม
103) อรรถพล เทพพงค์
50) ปาริฉัตร หงสประภาส
104) อรวรรณ สุตแสง
51) ปิยกูล คุณแก้ว
105) อัจฉรา ชยสิทธิโสภณ
52) พรพิมล ศรีวิไล
106) อำภา คำโส
53) พรมาลา แก้วชนะ
107) อินทร์ธนัตถ์ ศรีมงคลปทุม
54) พัชรา วงศ์ทอง
108) อุไรวรรณ แสงสีบับ
2.7 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม (บางเขน)
1) HONGREN WANG
11) วัลลภ ฝ่ายรีย์
2) กตัญญู วุฒิชัยธนากร
12) วิเศษ กวยะปาณิก
3) กานต์ ทรงกิตติ
13) ศิลป์ศุภาษ์ โมรา
4) ไกรวายุวุธ เมฆาวาตะอัสนี
14) สุราษฎร์ สุขภาค
5) ดุสิต ศรีเมือง
15) สุวิทย์ ชุมทอง
6) ธนโชค กุศลวิศิษฎ์กุล
16) เสถียร พรหมทอง
7) ธีรวัฒน์ ทองพูนศักดิ์
17) หนูปอย ศิลาที
8) นันทพร บุญชู
18) อนิสรา สุไลมาน
9) มโนทัศน์ รัตนพลแสนย์
19) อริยาภรณ์ สิริบวรพิพัฒน์
10) วัฒน์ มาศชมาดล

-72.8 การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำสวยงาม (สกลนคร)
1) ชัชชัย พรหมสาขา ณ สกลนคร
17) รัศมี พูนผล
2) ชูเชิด อุประ
18) รุ่งณพา แก้วกันหา
3) เติมมา ชัยโพธิ์คำ
19) เรืองศักดิ์ ก่ำสี
4) ทรงศรี ธุระนนท์
20) ละคร พรมวัง
5) ธนวรรณ สาริชา
21) ลำเพย รูปคม
6) ธีรพงศ์ นาธงชัย
22) เวียงชัย สาไส
7) นิตยา ทุมแสง
23) สนม มหาโคตร
8) บุษบา บาลไฟ
24) สมหมาย คงเจริญ
9) ปฏิกรณ์ วงษ์เคน
25) สาคร มาริษา
10) ประยุทธ์ วงศ์วาส
26) สำเรือง ไชยเทพ
11) ประเสริฐ ก่ำสี
27) สุพัตรา นรา
12) ปิยะ ผาสุวรรณ
28) สุวินัย ศรีอาจ
13) มะโน วงศ์ละคร
29) อภินันท์ ริกำแง
14) มะลิ แสนบุญศิริ
30) อภิศักดิ์ ศรีประทุมวงค์
15) ยุพิน อินธิจันทร์
31) อุดมพร สีพั่ว
16) ยุวรี พรมผัน
32) อุไลรักษ์ สายโภคา
2.9 เกษตรเพื่อชีวิตและสุขภาพ
1) Kusuma Kuerkid
42) พรพงษ์ ตันเจริญ
2) กชกร สิริรัตนาพิทักษ์
43) พัชญ์สรสุภางค์ ลีโคกกลาง
3) กนกวรรณ จันทร์อ่อน
44) พัทธวรรณ ปุเรชะตัง
4) กนกวรรณ สุขกรม
45) พิษณุ พิทักษ์
5) กรชัย ชินฤทธิ์สกุล
46) ภัทรานุช สุขสมบูรณ์
6) กษตพร คลังคา
47) มณทิรา แซ่เบ๊
7) กิตติญา กำไรมาก
48) มณีรัตน์ แก้วชินพร
8) กิตติศักดิ์ ลาทอง
49) มัณฑนา โพธิ์สุวรรณ
9) กีรติยา สวัสดิภาพ
50) มาริสา ชาติยาภา
10) กุลนันทน์ อิ่มสว่าง
51) รพีรัตน์ ราชเพ็ชร
11) กุสุมา เกื้อกิจ
52) รสสุคนธ์ เสมสันต์
12) เกรียงไกร เพ็ชสังคาด
53) วรพล แถมมี
13) เจนจิรา สกุลลีลารัศมี
54) วราวุธ ยอดจันทร์
14) เจษฎากร พรหมเทศน์
55) วิทมนต์ ช่างเรือนกุล
15) ฉัตรชัย ชาญพาณิชย์
56) วิภาณี เพ็ชร์มาก
16) ชีวีวรรณ เสมาทอง
57) วิโรจน์ ศรีราช
17) เชษฐวิทย์ อินทะรังสี
58) วิลาวัลย์ สินธุประภา
18) ฐิติเกษม สำเริง
59) วิศรุต ขาวลิขิต
19) ฐิติพร ตรีทิพย์สุภา
60) วิสันต์ วันโฉม

-820) ฐิมาภรณ์ ทองไซร้
21) ณัฐวัตร หวังสุดดี
22) ทวีสุข เมฆธวัชชัยกุล
23) ธนิกานต์ ศรีรินทร์
24) ธัญชนก คงศิลา
25) ธัญญา สัตยาอภิธาน
26) ธีรุตน์ มาดียา
27) นภาพรรณ ฐานุตตมวงศ์
28) นฤตเดช นวนนิ่ม
29) นิติ การสุวรรณ
30) นิโลบล สุจสินธุ์
31) นุชนารถ คงศิลา
32) นุชวรี บุญคุ้มครอง
33) บัญชา รักษาพันธ์
34) บุณรติญา สงเนียม
35) ปณิชา สถานสถิตย์
36) ประภวิษณุ์ พิกุลนอก
37) ประวีณ์ ราชนิยม
38) ประวีณา อินทร์ยิ้ม
39) ประสงค์ บุญจันทร์
40) ปริยากร บุญคุ้มครอง
41) ปารินันท์ ปางทิพย์อำไพ
2.10 ธุรกิจการป่าไม้
1) กิติภัส เพ็งศรี
2) เกริกเกียรติ รสหอมภิวัฒน์
3) จรัณธร บุญญานุภาพ
4) ชวกรณ ชาญอาวุธ
5) ชาลี วรปรีดา
6) ชุติมา ไวศรายุทธ์
7) เชิญขวัญ โอเนลเลส
8) ธรรมรัตน์ เมตตานุรักษ์
9) ธีระวุฒิ เดือนขาว
10) นิไฟซอล มาอารีฟ
11) นิรันดร์ งามวงษ์วาน
12) พนา นาคราช
13) พสิษฐ์ ฐิติธนารัศมิ์
14) พิมพ์ญาดา พุทโธ

61) ศตวรรษ ชื่นปิยะวาจา
62) ศศิศ สุวรรณปากแพรก
63) ศิระ อาชวสุนทรากุล
64) ศิริพร โคตะวินนท์
65) เศรษฐชัย ฉัตรภูมิสุวรรณ
66) สมพงษ์ สักยะพรต
67) สมรัก ลักษณะจันทร์
68) สายธาร อดกลั้น
69) สิทธิเดช ฉัตรชัยธิติธำรงค์
70) สิรินทรา มีมา
71) สุจรรยา สว่างเดือน
72) สุธาสิน แก้วเรือง
73) สุรวัฒน์ เดชบังอร
74) สุรศักดิ์ กองแก้ว
75) โสภณ สุขอร่าม
76) อนุวัฒน์ สลีอ่อน
77) อภิพัธน์ น้อยเสงี่ยม
78) อรรณพ จันทร์หอมไกล
79) อัญชลี จันทนนท์
80) อุทัย สื่อเสาวลักษณ์
81) เอกชัย หอกิจเจริญ
82) เอกลักษณ์ ลิ้มโภคา
15) เพลินพิศ จงสมดี
16) ภาวิดา ไชยวงศ์
17) มโน อุ่นเสนีย์
18) รักไทย ทองนาค
19) รัตนดา ถนอมศักดิ์
20) วรพจน์ อักโขวงศ์
21) สมคิด จันทสระ
22) สมรส วงษ์ชาดา
23) สุทธิดา อติเรกลาภสกุล
24) สุธีร์ สุนิตย์สกุล
25) องอาจ บุตราช
26) อติวิชญ์ วุฒินิธิธำรง
27) อรสา กาญจนเจริญนนท์

-92.11 ผู้บูรณาการระบบงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
1) ภิรัช ปภาภิวัฒไชย
2.12 ผู้ประกอบการผลิตพืชระบบเกษตรอัจฉริยะ
1) เกศศิรินภา ประจิตร
4) ศุภชัย เตชะพิสิษฐ์
2) ธิตาภัทร แสงมณี
5) สุชาติ ปั้นทอง
3) รัชกร โรจน์ศรีสกุล
6) สุเมธ ศรีสันติสุข
2.13 วิทยาการข้อมูลทางชีววิทยาและชีวสารสนเทศ
1) อนุพันธ์ ปัญญาชีวะ
2.14 ศาสตร์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความมั่นคงและยั่งยืน
1) จิรพัฒษ์ ณัฐิฐาวรานนท์
3) ปัทมาภรณ์ คงธนกฤตกร
2) บวรวิญฐ์ สุขสายันต์
2.15 สังคมแห่งความสุขของผู้สูงอายุในศตวรรษที่ 21
1) กษิดิศ วชิรปราการสกุล
19) ภากร สิริทิพา
2) กัญฐณา กฤษฎิ์ลภน
20) มงกุฎ โคตรุฉิน
3) กิ่งแก้ว พาสง่า
21) มาลัย กาสุริย์
4) กิตติเดช ศักดาพิทักษ์
22) เมกุมิ โมริโมโต้
5) จันทร์ทิพย์ มิ่งโมรา
23) รัชนีพร กิจเจริญ
6) จุฑาเทพ จิตวิลัย
24) วรศักดิ์ สิริภาพ
7) ชลิดา สุรธนิตกุล
25) วัลย์ณรัตน์ แสนเมือง
8) ณัฐธนนท์ วงศ์ปฏิปทานนท์
26) วิไลวรรณ กุนะ
9) ณิชารีย์ การุญ
27) วีระพงศ์ ไชยเชษฐ์
10) ดวงพร สิทธิเดช
28) สมใจนึก อิ่มรัมย์
11) ทองแดง คำผอง
29) สหัสชัย อนันตเมฆ
12) ธนกฤต สังข์เฉย
30) หฤทัย ทรงวิศวะ
13) ธัญลักษณ์ วรรณสงวน
31) อภิชาติ สุวรรณชื่น
14) นนทกร ชรารินทร์
32) อมรรัตน์ บัวกมล
15) นราพงศ์ แสนจันทร์
33) อรญา เหลาแตว
16) พงศ์ไท แสนจันทร์
34) อุษณีย์ กางกร
17) พัชรินทร์ เขียวเล็ก
35) เอกกมล ทรัพย์ธนะอุดม
18) พัฒนาพร สัตถาผล
3. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์รายวิชา
3.1 รายวิชา 01205352 Electric Power System Analysis I
1) ปิยะ เจนวณิชวิทย์
3.2 รายวิชา 01205353 Power System Protection
1) ลาวัณย์ ฐิตวัฒนพงศ์
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