
No. เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล รหัสอาจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบอ.ท่ีปรึกษา
1 6002450010 นางสาว ศิริลักษณ์ ศรีวิชัย 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
2 6002455019 นางสาว กุลธิดา ชูศรีชาติ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
3 6002455027 นางสาว ณิชกมล สุขเขียวอ่อน 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
4 6002490016 นาย นพรุจ ทิพย์เจริญพร 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
5 6002490024 นางสาว ภัทราภรณ์ เผ่าจินดา 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
6 6002490032 นางสาว ชุตินันท์ คชรัตน์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
7 6002490040 นางสาว ปนัสยา ตติยะจินดา 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
8 6002495015 นางสาว ณัฐกมล วิทยานารถไพศาล 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
9 6002495023 นางสาว กนกรักษ์ เตชะนิโลบล 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
10 6002495031 นางสาว สุทธิตา ยอดฉิม 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
11 6002495049 นางสาว กัญญ์ชนา กอทอง 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
12 6002495056 นางสาว วณิชชา ตั้งวราวุธ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
13 6002495064 นางสาว ศศิพิมพ์ นิ่มสุวรรณ์ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
14 6002495072 นางสาว นันทพร เหล่าดิ้ม 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
15 6002495080 นางสาว อมลวรรณ ยวงทอง 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
16 6002520010 นางสาว พรทิพย์ เฉลิมทิวากร 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
17 6002520028 นาย จิรวรรธน์ ทวีวัฒนานนท์ 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
18 6002525019 นางสาว กมลชนก มีแหวน 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
19 6002525027 นางสาว มณีรัตน์ การดี 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
20 6002525035 นางสาว ภัคจิรา บัวทอง 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
21 6002525043 นาย อดิศักดิ์ ดอล๊ะ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
22 6002545017 นาย จิรายุ คชวัฒน์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
23 6002610019 นางสาว มุทิตา รัตนธรรม 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
24 6002610027 นาย ณภัทร พัชรวรกมล 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
25 6002610035 นางสาว จิรารัตน์ ทองทวี 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
26 6002610043 นางสาว สิริรัตน์ ขุนสายทอง 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
27 6002610050 นาย ก้องภพ แสนภักดี 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
28 6002610068 นางสาว พิรัญญา อ่ิมรัตนรัก 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201

นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ท่ีปรึกษา ประจําปีการศึกษา 2560

หลักสูตร 4 ปี ศึกษาท่ีศูนย์รังสิต
วันเสาร์ท่ี 5 สิงหาคม 2560  เวลา 13.00 - 14.30 น. ห้องบรรยาย บร.5 ศูนย์รังสิต
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29 6002610076 นางสาว ปานดวงใจ คล้ายจําแลง 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
30 6002610084 นางสาว ญาโณบล ศรีพารา 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
31 6002610092 นาย อนันดา อนันตศิริจินดา 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
32 6002610118 นางสาว ดาวศิริ คเชนทร์สุรพันธ์ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
33 6002610126 นางสาว สุภาณี จระกา 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
34 6002610134 นางสาว เบญจสิริ วัฒนพนม 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
35 6002610159 นางสาว ณัฐปรียา กุลวิเชียร 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
36 6002610167 นางสาว ธัญรัตน์ สระทองพูล 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
37 6002610175 นางสาว ภัทรพร จรูญธรรมพินิจ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
38 6002610191 นางสาว ชนยชา สง่ากุล 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
39 6002610209 นางสาว นันทนัช สุพัฒน์โสภณ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
40 6002610217 นางสาว พิชามญชุ์ องคะเรืองพงศ์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
41 6002610225 นางสาว รัชญา ธํารงค์พิชิตตานนท์ 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
42 6002610233 นาย พศิน เพียรเพ็ญศิริวงศ์ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
43 6002610241 นางสาว ภควรรณ สุวภาพ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
44 6002610258 นางสาว ณัฐณิชา มลิเครือ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
45 6002610266 นางสาว รัตน์มณี มณีรัตน์ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
46 6002610274 นางสาว ญานิศา ชูไกรไทย 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
47 6002610282 นางสาว ภัทรสุดา ชูสุทน 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
48 6002610290 นางสาว อนันดา กฤษณะประกรกิจ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
49 6002610308 นางสาว รัชฎาภรณ์ เพ่ิมทองคํา 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
50 6002610316 นางสาว ณัฎฐวรรณ พิทักษ์วงศ์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
51 6002610324 นางสาว ณฤดี โชติศรี 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
52 6002610332 นางสาว วรพรรณ เผ่าสิริพัลลภ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
53 6002610340 นาย กันต์พงษ์ ดุจยงธรรมคุณ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
54 6002610357 นางสาว กมลชนก ลิมปิผล 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
55 6002610365 นางสาว ชฎาธร ชูนุ้ย 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
56 6002610373 นาย ภัคพล วุฒิโสภากร 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
57 6002610381 นางสาว เพ็ญพิมล ทวีวัฒนพงษ์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
58 6002610399 นางสาว ธนัณญา คําประเสริฐ 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
59 6002610407 นางสาว สุพิชญา รัตนากร 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
60 6002610423 นางสาว ณัฐวรรณ ทระกุลพันธ์ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304



No. เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล รหัสอาจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบอ.ท่ีปรึกษา
61 6002610431 นางสาว ณุตตรา ใยประยูร 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
62 6002610449 นางสาว วริศรา เกตุรักษ์ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
63 6002610464 นางสาว ชนิกดาภา ศาลาหิรัญ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
64 6002610472 นางสาว สุพัชร์ญาดา วงศ์สวัสดิ์ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
65 6002610480 นางสาว ศรินทิพย์ ชัยบํารุงมิตร 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
66 6002610498 นางสาว ชฎาพร สินธุ์ประเทือง 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
67 6002610506 นางสาว อาทิมา ไหลรัตนกุล 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
68 6002610514 นางสาว จุฑาพร สิทธานุกูล 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
69 6002610530 นางสาว ประภาพรรณ ต้ังสุวรรณพานิช 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
70 6002610548 นางสาว ญาณิน บํารุงวงศ์ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
71 6002610555 นางสาว สุภกิณห์ สินไชย 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
72 6002610563 นาย พิทยุตม์ ตุ้มสุด 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
73 6002610571 นางสาว อภิชญา ติ้วเจริญสกุล 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
74 6002610589 นางสาว ธมลวรรณ ภู่อมรรัตน์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
75 6002610605 นางสาว ดวงกมล ซ่อนขํา 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
76 6002610613 นางสาว อมรรัตน์ คงตั้งจิตต์ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
77 6002610621 นาย ณัทภพ สุวรรณเลิศ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
78 6002610639 นางสาว พิมพ์ประภา บุญประภาศรี 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
79 6002610647 นางสาว อนัญญา สิงห์ชม 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
80 6002610654 นางสาว กวินนาถ รัตนแก้วประเสริฐ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
81 6002610662 นางสาว กมลวรรณ ไวกูณฐอนุชิต 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
82 6002610670 นาย กิตติพศ วงศ์ประสิทธิ์ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
83 6002610688 นางสาว ภัทราภรณ์ เสืออบ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
84 6002610696 นางสาว สุนิษา ปานกลาง 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
85 6002610704 นางสาว แพรวพิชชา คมภักดี 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
86 6002610712 นางสาว วฤณ เลิศปัญญาพรชัย 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
87 6002610720 นางสาว นาดา อนันตชาติ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
88 6002610738 นางสาว ณิชาภัทร กิตตินิเวศน์กุล 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
89 6002610746 นางสาว พิมพ์โพยม สุดเจริญ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
90 6002610753 นางสาว นิชาภัทร หาญอนุพงศ์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
91 6002610761 นางสาว กนกพิชญ์ มธุรส 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
92 6002610779 นางสาว นิธิมา จิตตยะโสธร 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
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93 6002610787 นางสาว กุลจิรา ท้าวมะลิ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
94 6002610795 นางสาว สุพิชชา เผือกขาว 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
95 6002610803 นางสาว นภาจรี ศรีสุธัญลักษณ์ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
96 6002610829 นางสาว กุลวดี ปรารถนา 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
97 6002610852 นางสาว หลิว งามจี้ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
98 6002615018 นางสาว โสภา ใสนวล 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
99 6002615026 นางสาว ณฐมน ภคเลิศรวี 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
100 6002615034 นาย อัครชัย พูลบางยุง 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
101 6002615042 นางสาว ทิพย์วารี ทัศนานุตริยกุล 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
102 6002615059 นางสาว จิรภิญญา ทองสิมา 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
103 6002615067 นางสาว กัลยารัตน์ บุญเยี่ยมธนะดี 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
104 6002615075 นางสาว ศิริภา ภูริญรักษ์ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
105 6002615083 นางสาว บุญนภัส ตั้งจิตตรง 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
106 6002615109 นางสาว ศุภนารี แสนแก้ว 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
107 6002615117 นางสาว อรจิรา เรืองอุตมานันท์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
108 6002615125 นาย ยศสุนทร มณีรัตน์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
109 6002615141 นางสาว ภัทรภร ภิรมย์สันติกร 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
110 6002615158 นางสาว ญาณิศา อู่สุวรรณทิม 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
111 6002615166 นางสาว ฐนัตสดา คํ้าชู 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
112 6002615174 นางสาว ธนาวดี รัตนแสง 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
113 6002615182 นาย กิตติพศ สุวรรณชีพ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
114 6002615190 นางสาว อาทิตยา อดทน 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
115 6002615208 นางสาว เพชร หงษ์นคร 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
116 6002615216 นางสาว มติมนต์ อรุณรักษ์ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
117 6002615232 นางสาว อรดา วิทยวิรานนท์ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
118 6002615240 นาย วรรธนัย วรวิวัฒน์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
119 6002615257 นางสาว ณัฐนรี ตั้งทรงเจริญ 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
120 6002615265 นางสาว นีรชา ศรัทธาพิริยะพงศ์ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
121 6002615273 นางสาว แพรวรุ่ง โชติชุติมา 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
122 6002615281 นางสาว กัญญ์วรา ลิมปตานนท์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
123 6002615307 นางสาว พรนัชชา โกนธีรากูล 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
124 6002615315 นางสาว ศิรประภา สันธิวาส 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
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125 6002615323 นางสาว มามี เรืองกิจ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
126 6002615331 นางสาว สุพิชฌาย์ ไชยเจริญ 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
127 6002615349 นางสาว พรณัชชา ศรีรานุรักษ์ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
128 6002615356 นางสาว รวินิภา บุริมสิทธิ์ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
129 6002615364 นางสาว อัญชิษฐา ชูจิตงามวงศ์ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
130 6002615372 นางสาว สุภาวินีย์ พาลพล 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
131 6002615380 นาย ตะวันไท ดลราษี 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
132 6002615398 นางสาว ธิรารัตน์ นุโยค 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
133 6002615406 นางสาว พิชญ์สุการน์ สิทธาจารย์ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
134 6002615414 นาย สมเจต สกุลคู 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
135 6002615422 นาย คุณากร วรศิริ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
136 6002615430 นางสาว อมรรัตน์ ล่องแก้ว 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
137 6002615448 นางสาว ชาลิสา เตชเก้ือกูลวงศ์ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
138 6002615455 นาย ทัตพงศ์ ม่ันเหมาะ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
139 6002615463 นางสาว มุกอันดา ธรรมสารสกุล 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
140 6002615471 นาย ศรุต อมรลักษณ์ปรีชา 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
141 6002615489 นาย พีรวิชญ์ สุนทรถาวรวงศ์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
142 6002615497 นางสาว กนกกร มีมงคล 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
143 6002615505 นางสาว ปนัดดา แสงแกล้ว 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
144 6002615513 นางสาว อรัชพร สุกิจรัตนาภรณ์ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
145 6002615521 นางสาว สลิลทิพย์ คุณวิริยะ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
146 6002615539 นางสาว ฐิตาพัฒน์ พัฒนยินดี 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
147 6002615547 นางสาว อัญมณี บุลชัยยุวัฒน์ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
148 6002615554 นางสาว วริศรา อนันตชินะ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
149 6002615570 นาย สพล โหตระไวศยะ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
150 6002615588 นาย ศุภชัย แก้วผลึก 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
151 6002615596 นางสาว ธัญมน วิโรจนานุวัฒน์ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
152 6002615604 นาย ศุภสัณห์ เขมานุรักษ์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
153 6002615612 นาย ปัณณทัต ขันกําเหนิด 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
154 6002615638 นาย นภนต์ สันติสุขวงศ์โชติ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
155 6002615646 นางสาว ธมลวรรณ ธานีครุฑ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
156 6002615653 นาย นนทพัทธ์ เตียวเจริญ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
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157 6002615661 นางสาว วิลาสินี เรืองคํา 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
158 6002615679 นางสาว วิศัลย์ศยา อนุศิษฎ์วิวัฒน์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
159 6002615687 นาย ณภัทร สิทธิสถาพรกุล 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
160 6002615695 นาย ปวีณ ผลพฤกษสกุล 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
161 6002615703 นาย อัครินทร์ พุทธชัยยงค์ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
162 6002615711 นางสาว อันนา รองขุน 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
163 6002615729 นางสาว จิรัชยา จันทะประเทศ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
164 6002615737 นางสาว วันภาสิริ พัฒนกิจการุณ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
165 6002615745 นางสาว ปานชีวา ถาป้อม 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
166 6002615752 นาย พัสกร หิรัญนวกุล 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
167 6002615760 นางสาว นิชาภา พรหมประดิษฐ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
168 6002615778 นางสาว ทยาวีร์ เบ็ญจา 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
169 6002615786 นางสาว ณัฐวดี ท่ังจันทร์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
170 6002615794 นาย วิชญ์พล ชาญบัญชี 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
171 6002615810 นางสาว อภิญญา ตันติประสงค์ชัย 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
172 6002615828 นางสาว ทวีพร เศรษฐปราโมทย์ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
173 6002615836 นางสาว กนกลักษณ์ วรชาติศิรินนท์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
174 6002615851 นางสาว สุมินตรา บุญมาศ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
175 6002615869 นางสาว มัลลิกา แจ้งศรี 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
176 6002615877 นางสาว กมลพรรณ แก้วใย 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
177 6002615901 นางสาว ธันยพรรณ์ จิวรกานต์สกุล 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
178 6002615927 นางสาว พิชญ์ วงศ์พระยา 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
179 6002615943 นางสาว ฐานะมาศ แย้มนาค 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
180 6002615950 นางสาว ญาณิศา มัลลิกะมาลย์ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
181 6002615968 นางสาว ชัญญา วิภูษิตบริรักษ์ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
182 6002615976 นางสาว พรชิตา ดุราศวิน 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
183 6002615984 นางสาว พิมพ์วรินทร์ ลาภรวย 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
184 6002615992 นางสาว กฤติยา วานิยะพันธุ์ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
185 6002616008 นางสาว เฉลิมพัชร์ หนูทอง 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
186 6002616024 นางสาว อริสรา ศิริสุมทุม 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
187 6002616032 นาย ณัฐนนท์ สิทธิโรจน์ 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
188 6002616057 นางสาว พิชชาอร ศิริชาติพัฒนากุล 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
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189 6002616065 นางสาว ฐิตาภา ไคลมี 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
190 6002616073 นางสาว ณัฐษญา จันทร์ผ่อง 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
191 6002616115 นางสาว อมลกานต์ ฟุ้งเฟ่ือง 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
192 6002616123 นางสาว ณภัทร วชิรโกวิทย์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
193 6002616131 นางสาว ลภัสรดา ครูเจริญกิจ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
194 6002616156 นางสาว ศศิตาพร บุปผานิโรจน์ 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
195 6002616164 นางสาว พิชชา จิตต์ไชยวัฒน์ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
196 6002616206 นาย กรวิชญ์ ปั้นจาด 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
197 6002620018 นางสาว ธันย์ชนก หันจางสิทธิ์ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
198 6002620026 นางสาว ปิยาภา เดชฟุ้ง 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
199 6002620034 นางสาว กานต์พิชชา แหวนวงค์ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
200 6002620042 นางสาว ฟารีดา ลุก 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
201 6002620059 นาย ปฏิพล วรศรัญยู 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
202 6002620067 นาย พงศ์ศรัณย์ ตั้งม่ันสกุล 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
203 6002625017 นางสาว นันท์ธีมา พุทธเจริญ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
204 6002625025 นางสาว ปกิตตา บ่อน้อย 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
205 6002625033 นาย วรกันต์ ศรีนวลนัด 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
206 6002625041 นาย ภูวนาถ ทองบุตร 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
207 6002625058 นาย สิทธิพัฒน์ ภิงคารวัฒน์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
208 6002625066 นาย ญาณภัทร เจริญพัฒนาสถิตย์ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
209 6002680012 นางสาว ชาลิสา อักขระสมชีพ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
210 6002680020 นางสาว ณัชชา คุณาวงศ์เดช 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
211 6002680038 นางสาว จิตรรัตน์ ศิลปตระกูล 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
212 6002680046 นางสาว อนินทิศา ห้านิรัติศัย 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
213 6002680053 นางสาว กมลพรรณ เวชยันต์วิวัฒน์ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
214 6002680061 นางสาว สุพิชญา ปัญญาโชติกุล 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
215 6002680079 นางสาว นพนิตา ปิ่นจินดา 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
216 6002680087 นางสาว ฝันชนก อนันตทรัพย์ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
217 6002680095 นางสาว สุชาวดี ศรีวิชัย 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
218 6002680103 นางสาว มทินา ถนอมชาติชัย 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
219 6002680111 นางสาว อรชพร ศิริทองสุข 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
220 6002680129 นางสาว ศุภาพิชญ์ กิติยะวงศ์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
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221 6002680137 นางสาว น้ําเพชร เรืองแสง 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
222 6002680145 นาย กิตติพศ อุบลสัคคะ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
223 6002680152 นาย ภาสกร นุชิตขจรวุฒิ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
224 6002680160 นางสาว ฤทัยแก้ว จันท์แสนโรจน์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
225 6002680178 นาย ชยากริต หลักหาญ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
226 6002680186 นาย ปวรปรัชญ์ มหาดิเรกชัย 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
227 6002680194 นาย นราวิชญ์ ศิริยานนท์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
228 6002680202 นางสาว พรพิมล ร่มพุฒตาล 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
229 6002680210 นางสาว นวัตมน บุญม่ัน 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
230 6002680228 นางสาว มลธิชา พระกาสี 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
231 6002680236 นางสาว กรณัฏฐ์ ปิ่นแก้ว 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
232 6002680244 นางสาว พรสิริ โชติกสถิตย์ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
233 6002680251 นางสาว เจนพิชชา ผลปาน 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
234 6002680269 นางสาว นวพร แสนทวีสุข 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
235 6002680277 นางสาว ณัฐชยา เสถียรภักดิ์ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
236 6002680285 นางสาว ยศวพร กาญจโนภาศ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
237 6002680293 นางสาว ณัชชา แก้วละเอียด 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
238 6002680301 นาย กันต์ศักดิ์ ปองสุขเวสม์ 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
239 6002680319 นางสาว จิตรพัสตร์ กาวสันเทียะ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
240 6002680327 นางสาว คริษฐา กิติทวีเกียรติ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
241 6002680335 นางสาว มนัสนันท์ กวินพฤกษ์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
242 6002680343 นางสาว ปรียาภรณ์ ปิ่นทอง 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
243 6002680350 นางสาว ณัฐชาวรรณ สุทธิตังกวิเชียร 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
244 6002680368 นางสาว ชัชชนก ฉัตรไชยาฤกษ์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
245 6002680376 นางสาว นนทิชา ตะโกพร 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
246 6002680384 นางสาว ธัญนันท์ ณ นคร 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
247 6002680392 นางสาว ธนพร สุขอนันตธรรม 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
248 6002680400 นางสาว ชนิตสิรี บัวบูชาชาติ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
249 6002680418 นาย กันต์ธร ธีระชัยกุลพานิช 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
250 6002680426 นางสาว มาริษา อาสนรัตนจินดา 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
251 6002680434 นาย ศุภกรวิชย์ ใจหาญ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
252 6002680442 นางสาว อภิษฎา สืบเสาะ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
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253 6002680459 นางสาว นิศากร เจริญใหญ่ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
254 6002680467 นางสาว กรชวัล เพชรเลิศอนันต์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
255 6002680475 นางสาว กัญญาพัชร กัปตพล 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
256 6002680483 นางสาว ฑิตฐิตา ยุทธศาสตร์ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
257 6002680491 นาย กมณเทพ แก้วกัน 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
258 6002680509 นางสาว ชญานิษฐ์ เอ่ียมเวียง 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
259 6002680517 นางสาว ธรณ์ธันย์ ฮึงวัฒนากุล 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
260 6002680525 นางสาว ศิวาณี แสงจันทร์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
261 6002680533 นางสาว ปริณดา ลาวัลย์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
262 6002680541 นางสาว มานิตา โสดาทิพย์ 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
263 6002680558 นางสาว สุกัญญา งามภักดีพาณิช 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
264 6002680566 นางสาว ฉัตรศุภา ไทยศิริ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
265 6002680574 นางสาว เมธาวี วานิชประเสริฐพร 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
266 6002680582 นางสาว มัชฌิมา ตรีรัตนกิจ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
267 6002680590 นาย พีรพัฒน์ ธุวไมตรี 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
268 6002680608 นาย สิรวิชญ์ เรืองชาติ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
269 6002680616 นาย รุจ พืชไพจิตร 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
270 6002680624 นางสาว ปุณณมา จิรเสถียรอําไพ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
271 6002680632 นางสาว มทินา เสง่ียมกุล 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
272 6002680640 นาย อิทธิพล นิติธรรมวุฒิ 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
273 6002680657 นางสาว อัญวีณ์ เจริญปัณณวัฒน์ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
274 6002680665 นางสาว อาทิตยา ชูเมือง 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
275 6002680673 นางสาว ชนิสรา หุตางกูร 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
276 6002680681 นางสาว นพัตธร สันประภา 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
277 6002680699 นางสาว มนทินี แก้วอุไร 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
278 6002680707 นาย ศุภณัฐ เอกปัชชา 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
279 6002680715 นางสาว สะระนีย์ เวียงชัย 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
280 6002680723 นางสาว กัญญ์ภา จิตต์สัจจะพงษ์ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
281 6002680731 นางสาว กุลภัสร์ชฎา สุดใจ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
282 6002680749 นางสาว บุลพร วงศ์ภาณุวัฒน์ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
283 6002680756 นางสาว ณิชานาฏ ทองศาสตร์ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
284 6002680764 นางสาว ชยาภรณ์ หิรัญวัฒน์ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
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285 6002680772 นาย ชัชพัฒษ์ ชวาลทรัพย์ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
286 6002680780 นาย นราธร นุตคําแหง 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
287 6002680798 นาย ศุภวิชญ์ โพธิ์พรมศรี 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
288 6002680806 นางสาว จิดาภา บัวศรี 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
289 6002680814 นางสาว สุภัชชา เอ่ียมอํานวย 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
290 6002680822 นาย สุกัลย์ ศรีสุวรรณ์ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
291 6002680830 นางสาว สุพิชญ์ปวีร์ ถ่ินปรีเปรม 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
292 6002680848 นาย สิทธิศักดิ์ โต๊ะสุวรรณวณิช 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
293 6002680855 นาย อนวรรษ นามนิล 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
294 6002680863 นางสาว ศิวพร ประสิทธิธรรม 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
295 6002680871 นาย กิตติกันตพงศ์ วิรุตโชติกุล 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
296 6002680889 นาย ธนะวิชณ์ ถ่ินไทรงาม 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
297 6002680897 นางสาว กมลลักษณ์ เกินชัย 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
298 6002685011 นางสาว ญาณิตศรา จันทาจังหรีด 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
299 6002685029 นาย ธีทัต กิจกุศล 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
300 6002685037 นาย ชาคริต ศักดิ์ชลาธร 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
301 6002685045 นาย กษิดิศ เขมะอุดม 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
302 6002685052 นาย กษิดิศ สันทนาประสิทธิ์ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
303 6002685060 นางสาว แก้วขวัญฟ้า โปร่งเจริญ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
304 6002685078 นางสาว กวินทิพย์ ชาภิรมย์ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
305 6002685086 นางสาว ปรียารัตน์ แสงหิรัญ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
306 6002685094 นางสาว รวิภา ไชยรบ 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
307 6002685102 นาย พิจักษณ์ สาทรสัมฤทธิ์ผล 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
308 6002685110 นางสาว ชญาดา จียาศักดิ์ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
309 6002685128 นางสาว นันทนัช เครือรัตนไพบูลย์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
310 6002685136 นางสาว พัชรวลัย ก้องเกียรติงาม 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
311 6002685144 นางสาว ปาริชาต สุทธิภาค 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
312 6002685151 นางสาว ชาลิสา งามเบญจวงศ์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
313 6002685169 นางสาว พลอยไพลิน มณีไมตรีจิต 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
314 6002685177 นาย คทา เทพอยู่อํานวย 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
315 6002685185 นางสาว ณัฏชนา กิตติปกรณ์ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
316 6002685193 นางสาว ปราณิสา จรัสสรภัค 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
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317 6002685201 นางสาว มณทิสา แจ่มสุวรรณ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
318 6002685219 นางสาว ณัฐณิชา ตรีธรรมรักษ์ 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
319 6002685227 นางสาว ณัฐณิชา ไชยอิน 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
320 6002685235 นางสาว ปลิดา โคยาม่า 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
321 6002685243 นางสาว รวิภา บูรณพันธ์พงศ์ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
322 6002685250 นาย ณัฐนัย ฐิตานุวงศ์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
323 6002685268 นางสาว จิณห์จุฑา วิรัตน์วัฒนกุล 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
324 6002685276 นาย พระพร เธียรธาดากุล 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
325 6002685284 นาย จิรวัฒน์ รัตนพุทธาสาคร 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
326 6002685292 นาย ณัฐนันท์ อมรวรสิน 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
327 6002685300 นาย ก้องภพ วันทา 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
328 6002685318 นางสาว ชามา ตระกูลศิริพาณิชย์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
329 6002685326 นาย วิทวิทย์ ดําขํา 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
330 6002685334 นาย ตะวัน ซากาเนะ 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
331 6002685342 นางสาว สุหรรษา วราณิชกุล 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
332 6002685359 นางสาว น้ําทอง การย์สิริเลิศ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
333 6002685367 นางสาว สโรชา สันติดํารงพันธ์ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
334 6002685375 นางสาว นภัสสร เกิดพิทักษ์ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
335 6002685383 นาย กฤต จิรวัฒนชัย 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
336 6002685391 นางสาว สิริฉัตร อนันต์ตระการกิจ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
337 6002685409 นางสาว จินต์จุฑา บุญมะโน 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
338 6002685417 นาย ภาณุพงศ์ ขวัญประชา 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
339 6002685425 นางสาว พิชญา วิมุกตานนท์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
340 6002685433 นางสาว ภัทริกา สุทนุจินดา 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
341 6002685441 นางสาว ทิมพิกา สุขลาภวิทยาคุณ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
342 6002685458 นางสาว ณัฐจิมา ตะเคียนคาม 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
343 6002685466 นางสาว สุรภา เห็นพิทักษ์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
344 6002685474 นางสาว ฌพัคฆ์ศญา ทิพยสิรินทร์ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
345 6002685482 นาย อินทัช รัตนมณเฑียร 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
346 6002685490 นางสาว สมิตา กิจไพศาลยืนยง 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
347 6002685508 นาย เมธาพงศ์ ทุมมนตรี 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
348 6002685516 นางสาว พรรณปพร เวทยะวานิช 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
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349 6002685524 นางสาว นันทิกานต์ เกตุเทศ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
350 6002685532 นางสาว ณัฐธิดา รุ่งรัตน์ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
351 6002685540 นางสาว อัญชิสา จรรยชาติ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
352 6002685557 นาย วริศ วงศ์นิรันดร์กุล 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
353 6002685565 นางสาว สรีวรรณ ภัทรวานิชานนท์ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
354 6002685573 นางสาว สุกานดา สุขใจ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
355 6002685581 นางสาว ปาริชาติ โรจนการสกุล 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
356 6002685599 นางสาว ชนมน อมรศรีวรากุล 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
357 6002685607 นางสาว พิชามญชุ์ บุญศิริ 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
358 6002685615 นางสาว กมลชนก ภูษิตวิโรจน์กุล 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
359 6002685623 นางสาว เปมิกา โอภาธนฐากร 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
360 6002685631 นางสาว กัลยา โพธา 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
361 6002685649 นางสาว ชมพูนุท แช่มศักดิ์สิทธิ์ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
362 6002685656 นางสาว สิริยากร เกียรตุมาพันธ์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
363 6002685664 นาย กันต์ธร สําเภาทอง 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
364 6002685672 นาย กิตติภัทร จิตต์ศิริ 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
365 6002685680 นางสาว อัญมณี พูนทรัพย์สถิต 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
366 6002685698 นางสาว ศศิพิมพ์ สินิทธานนท์ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
367 6002685706 นางสาว อร ปิยาภรณ์ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
368 6002685714 นางสาว ชลณิชา ศรีรานุรักษ์ 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
369 6002685722 นาย ไชยพศ นิระหานี 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
370 6002685730 นางสาว รมณ จิตต์อนงค์ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
371 6002685748 นาย ปรมัตถ์ สุขเกษม 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
372 6002685755 นางสาว ณัฐกมล หาญกิจจะกุล 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
373 6002685763 นางสาว อารยา ปัญญามูล 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
374 6002685771 นาย พชร ลีกระจ่างแสง 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
375 6002685789 นางสาว ธิดารัตน์ ยุคอานันท์ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
376 6002685797 นาย สพล บรรจงเลิศ 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
377 6002685805 นาย เวธน์อัตต์ ฐานันดรสุข 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
378 6002685813 นางสาว สกุณภัค กิติมานนต์ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
379 6002685821 นางสาว อัญชลี พิบูลย์ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
380 6002685839 นาย พิสิษฐ์ อารีรัตน์รุ่งศรี 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
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381 6002685847 นางสาว กชกร สุขสําราญ 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
382 6002685854 นางสาว ณัฐตะวัน ณรงค์พันธ์ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
383 6002685862 นางสาว ณัฐธันยพร ทิตาธรวัฒนศิริ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
384 6002685870 นาย วรินทร ใบเจริญ 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
385 6002685888 นาย ณัฐกร โล่วลัญช์พณิช 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
386 6002685896 นางสาว พิมพ์พัชร นกพ่ึง 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
387 6002685904 นางสาว ชาลิสา วิภูสมิทธ์ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
388 6002685912 นางสาว จิรัชญา รุ่งนิรัติศัย 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
389 6002685920 นางสาว นันท์นภัส กนกยุราพันธ์ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
390 6002685938 นางสาว พีรดา ชูเพชร 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
391 6002685946 นาย นภัทร เมธีศุภภัค 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
392 6002685953 นางสาว ณัฐพร อังสุนันทวิวัฒน์ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
393 6002685961 นางสาว วรรณวนัช เชาวนปรีชา 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
394 6002685979 นางสาว สาธิดา ศิริภิวัฒน์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
395 6002685987 นางสาว นวพร ทองปรุง 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308
396 6002685995 นางสาว พัทธ์ธีรา จะโนภาส 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
397 6002686001 นางสาว ธาริษา รุเทียนชัย 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
398 6002686019 นางสาว พชรยา อังศุสุกนฤมล 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
399 6002686027 นาย รัตนพล ศรีโปฎก 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
400 6002686035 นางสาว ศุภิสรา พฤกษานานนท์ 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
401 6002686043 นางสาว ณัฐกฤตา ทองเหลื่อม 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
402 6002686050 นางสาว ปณิดา ตานา 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
403 6002686068 นาย วัชรปกร ทองดอนเหมือน 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
404 6002686076 นางสาว พัธธ์ธีรา ทัพศรีสวัสดิ์ 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
405 6002686084 นาย ฉันทัช สุทธิสิทธิรักษ์ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
406 6002686092 นาย พศุตม์ กําพลกิจรัตน์ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
407 6002686100 นางสาว อารียา ศิรานันท์ 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
408 6002686118 นางสาว ชนกเพ็ญ แก้ววรรณดี 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
409 6002686126 นาย พิชญ์พล วัฒนพงศ์ชาติ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
410 6002686134 นางสาว ศจีธรา วิจิตรศรีพรกุล 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
411 6002686142 นาย อินทัช อมรสังข์ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
412 6002686159 นางสาว อริสา เล้าแสงฟ้า 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308



No. เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล รหัสอาจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบอ.ท่ีปรึกษา
413 6002686167 นางสาว อภิสรา จินตนาการ 0200151 รศ.สุพจน์  ชววิวรรธน์ บร.5-303
414 6002686175 นางสาว ขวัญจิรา บรรดรศักดิ์ 0200152 รศ.กอบแก้ว  รัตนอุบล บร.5-202
415 6002686183 นาย ภูริณัฐ หนักแน่น 0200156 ศ.วิทวัส  รุ่งเรืองผล บร.5-306
416 6002686191 นางสาว สิรินธรา สุภาการ 0200161 รศ.ดร.นิตยา  วงศ์ภินันท์วัฒนา บร.5-202
417 6002686209 นาย สราวุฒิ นาคกล่อม 0200187 ผศ.ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย บร.5-304
418 6002686217 นาย สรวิชญ์ วิทยาพิภพสกุล 0200189 ผศ.ดร.ศิลปพร  ศรีจั่นเพชร บร.5-203
419 6002686225 นางสาว ฑิตยาภรณ์ ศศิธรเวชกุล 0200212 ผศ.ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช บร.5-201
420 6002686233 นางสาว ชลิดา ชลวาสิน 0200225 อ.ดร.จตุรงค์  นภาธร บร.5-210
421 6002686241 นางสาว วิชญานันท์ อธิเลิศรัตนไกร 0200234 อ.ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล บร.5-204
422 6002686258 นางสาว จิณห์นิภา ประเสริฐกุลนิจ 0200246 อ.ดร.มณฑล  สรไกรกิติกูล บร.5-210
423 6002686266 นางสาว รินรดา ชาญประดิษฐ์ 0200261 อ.ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ บร.5-309
424 6002686274 นางสาว ปิยธิดา อดทน 0200262 อ.ภูมิบดี  บดีเลิศฤทธิ์ บร.5-201
425 6002686282 นางสาว พรนภัส ดิษฐป้าน 0200263 อ.ภูมิภัทร์  แดงวัง บร.5-203
426 6002686290 นางสาว ศุภาพิชญ์ สิริรัตตนนท์ 0200106 รศ.ปัญจราศี  ปุณณชัยยะ บร.5-311
427 6002686308 นางสาว ปภาวิน ประดิษฐ์วิริยะกุล 0200122 รศ.ดร.วัชนีพร  เศรษฐสักโก บร.5-204
428 6002686316 นาย อดิเทพ นําเจริญลาภ 0200132 ผศ.วิภาดา  ตันติประภา บร.5-305
429 6002686324 นาย อดิชาติ สุปิยะพันธ์ 0200135 รศ.วิทยา  ด่านธํารงกูล บร.5-308


