
รายช่ือนักศึกษาเข้าอบรมโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)  
แบบเข้มข้น (Intensive Course) 

 
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 – 16.00 น.     จ านวน 29 คน 

  
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สาขาวิชา 

1 359203390002 นางสาว สุภารัตน์ ชูทับ ประมง  
2 359203390003 นาย ทินภัทร จันทร์ช่วง ประมง  
3 359203390005 นาย สรวิศ เมฆชะอุ่ม ประมง  
4 359203390006 นาย ชัยวัฒน ์ เผือกผ่อง ประมง  
5 359203390007 นาย กิตติพงศ์ วรรณกูล ประมง  
6 359203390008 นาย พชร เงินนุช ประมง  
7 359203390009 นาย ศราวุธ นิจอภัย ประมง  
8 359203390010 นาย อรรถชัย ขุนทอง ประมง  
9 359203390011 นาย สถาพร รอดอินทร์ ประมง  
10 359203390012 นางสาว เพชรพร แช่มชื่น ประมง  
11 359203400003 นาย พีรยุทธ์ พัฒชนะอินทร์ พืชศาสตร์  
12 359203400004 นาย อนุรักษ์ ทองเด็จ พืชศาสตร ์ 
13 359203400005 นางสาว อรอนงค์ เสนเผือก พืชศาสตร์  
14 359203400006 นางสาว นันทิยา บุญมาก พืชศาสตร์  
15 359203400007 นาย นราธร จิตนุรักษ์ พืชศาสตร์  
16 359203400008 นาย พรพิพัฒน์ นักการรอง พืชศาสตร์  
17 359203400009 นาย ปิยะเดช ถาวรสุข พืชศาสตร์  
18 359203400010 นาย มหิศวร บัวมณี พืชศาสตร์  
19 359203400012 นาย สมพงศ์ รองราม พืชศาสตร์  
20 359203400013 นางสาว นูรีดา บาดง พืชศาสตร์  
21 359203400018 นางสาว ซารีนา คงเรือง พืชศาสตร์  
22 359203400020 นาย การีมิง ปูเต๊ะ พืชศาสตร์  
23 359203400021 นาย ต่วนมะฮูเซ็น ดาตู พืชศาสตร์  
24 359203400022 นาย อัสรัล สาแม พืชศาสตร์  
25 359203400023 นาย ไชยวัฒน์ ศรีสังข์ พืชศาสตร์  
26 359203400024 นาย ปฏิวัติ จันทร์คง พืชศาสตร์  
27 359203400025 นาย ภราดร เรืองชัย พืชศาสตร์  
28 359203400026 นาย นิรพงษ์ บุญเรือง พืชศาสตร์  
29 359203400027 นาย ธีรกานต์ สามทอง พืชศาสตร์  



รายช่ือนักศึกษาเข้าอบรมโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)  
แบบเข้มข้น (Intensive Course) 

 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น.    จ านวน 21 คน  (นักศึกษาพื้นที่ทุ่งใหญ่) 

   
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สาขาวิชา 

1 459203400001-0 นางสาว ธีราภรณ์ หมาดหวา พืชศาสตร์ 
2 459203400002-8 นาย ภานุวัฒน ์ บุญยรัตน์ พืชศาสตร์ 
3 459203400003-6 นาย มนัญชัย ภิรมย์ฤกษ์ พืชศาสตร์ 
4 459203400004-4 นาย อภินันท์ อุดม พืชศาสตร์ 
5 459203400007-7 Mr. Achmad Abdul Fatah Ridwan พืชศาสตร์ 
6 459203400008-5 Mr. Aji Zulfikar พืชศาสตร์ 
7 459203400009-3 Mr. Bambang Sulaeman พืชศาสตร์ 
8 459203400010-1 Mr. Darul Mardiana พืชศาสตร์ 
9 459203400011-9 Mr. Eep Saefuloh พืชศาสตร์ 
10 459203400012-7 Ms. Izza Nur Layla พืชศาสตร์ 
11 459203400013-5 Mr. Khasan Maarif พืชศาสตร์ 
12 459203400014-3 Mr. Mohammad Ilzamunnabil พืชศาสตร์ 
13 459203400015-0 Mr. Muhamad Hartadi Haris พืชศาสตร์ 
14 459203400016-8 Mr. Rizal Khoirul Amin พืชศาสตร์ 
15 459203400017-6 Mr. Said Muammar Bayukarizki พืชศาสตร์ 
16 459203410001-8 นาย ไกรสร แป้นไทย สัตวศาสตร์ 
17 459203410002-6 นาย เฉลิมชัย พิทักษ์ สัตวศาสตร์ 
18 459203410004-2 นางสาว สลิลทิพย์ เข็มทอง สัตวศาสตร์ 
19 459203410005-9 นางสาว อมรรัตน์ พราหมพันธ์ สัตวศาสตร์ 
20 459203410006-7 นาย อัฐพร บินและ สัตวศาสตร์ 
21 459203410007-5 นาย โชติพงศ์ สวนกูล สัตวศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือนักศึกษาเข้าอบรมโครงการอบรมโปรแกรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology)  
แบบเข้มข้น (Intensive Course) 

 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 16.00 น.  จ านวน 33 คน   
 
ล าดับที่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สาขาวิชา 

1 359203310003 นาย เพชรทวี ทองเติม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
2 359203310004 นาย เทพพิทักษ์ ด ารงกุลรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
3 359203310005 นาย วรวัฒน ์ ไทยสม เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
4 359203310006 นาย อดิศรณ์ แปลงทุน เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
5 359203310007 นาย ระวี อ าภาสุวรรณ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
6 359203310008 นาย อัครพล จันทมาศ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
7 359203310009 นาย สหรัฐ จรุงวาศ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
8 359203310010 นาย อดิศักดิ์ กาญจนรัตน์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
9 359203310011 นาย ทศพร เรืองหนู เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
10 359203310012 นาย ธเนศร์ สิ่งประสงค์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
11 359203310014 นาย สิทธิพร สุทธิ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
12 359203310015 นาย ไพฑูรย์ เพชรชูช่วย เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
13 359203310016 นาย กิตติศักดิ์ ช่วยชูใจ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
14 359203310018 นาย ยรรยงค ์ เพชรบุรี เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
15 359203310019 นาย พัฒนพงศ์ ครรธรักษา เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
16 359203310020 นาย ชิณวัฒน์ อินนุรักษ์ เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร  
17 359203410005 นาย ทิวานนท์ ไชยรัตน์ สัตวศาสตร์  
18 359203410007 นางสาว พนิดา ชูสุวรรณ สัตวศาสตร์  
19 359203410010 นาย ฟูรกร บากา สัตวศาสตร์  
20 359203410011 นาย อับดุลตอเละ อาแว สัตวศาสตร์  
21 359203410012 นาย วัชระ ขุนฤทธิ์สง สัตวศาสตร์  
22 359203410013 นาย ปรีชา เมืองหนู สัตวศาสตร์  
23 359203410015 นาย ณรงค์ชัย กิ้มซิ้ว สัตวศาสตร์  
24 359203410016 นาย ศุภโชค ทองอินไข่ สัตวศาสตร์  
25 359203410018 นาย นันทวุฒิ ไหมอ่อน สัตวศาสตร์  
26 359203410019 นาย ภราดร หนูด า สัตวศาสตร์  
27 359203410020 นางสาว รัชนีกรณ์ หนูราช สัตวศาสตร์  
28 359203410021 นาย ทนงศักดิ์ ดีเบา สัตวศาสตร์  
29 359203410022 นาย อนุเทพ เนียมเกตุ สัตวศาสตร์  



ล าดับที ่ รหัสนักศึกษา ค าน าหน้า ชื่อ สกุล สาขาวิชา 
30 359203410023 นาย วีรศักดิ์ ชุมทอง สัตวศาสตร์  
31 359203410024 นาย ตอเฮด มามุ สัตวศาสตร์  
32 359203410026 นาย อุดมศักดิ์ ฤกษ์ดี สัตวศาสตร์  
33 359203410027 นางสาว อรวรรณ รักชุม สัตวศาสตร์  

 
 
 
 
 

 


