
No. เลขทะเบียน รหัสอาจารย์ อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบ อ.ท่ีปรึกษา

1 6102450019 นางสาว ษมาวรรณ  ทองประมูล 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

2 6102455018 นาย สุทธิพงษ์  ฉัตรหิรัญพงศ์ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

3 6102455026 นางสาว นารีรัตน์  พุ่มพวง 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

4 6102490015 นางสาว อัซมะฮ์  หมิ่นปาน 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

5 6102495014 นางสาว ณฐมน  โตสวัสดิ์ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

6 6102495022 นางสาว แอนนา  วิทเทอร์ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

7 6102510010 นางสาว มานิตา  แซ่ฮ่อ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

8 6102510028 นาย อาหามะ  เปาะเลาะ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

9 6102510036 นางสาว ฮาชานะฮ์  แลซามิง 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

10 6102520019 นางสาว อรวรรยา  พรมวังขวา 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

11 6102520027 นางสาว นารีรัตน์  อินทร์ผ่อง 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

12 6102520035 นางสาว ณิชกานต์  สร้อยเสน 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

13 6102520043 นางสาว สายป่าน  บุตรดี 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

14 6102520050 นางสาว อลิศรา  ปุ๋ยนอก 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

15 6102520068 นางสาว ดวงหทัย  สาขามุละ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

16 6102520076 นางสาว นันทนัช  จันทร์เพ็ญ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

17 6102525018 นางสาว สิรินธร  หาบยูโซะ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

18 6102525026 นางสาว เนติกา  ยัสโยธา 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

19 6102525034 นางสาว ศิริญากร  ศิริสวัสดิ์ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

20 6102525042 นางสาว พนิตา  พอกพูน 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

21 6102525067 นางสาว อารีรัตน์  ถือโคตร 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

22 6102530018 นางสาว ชัย  แซ่ม้า 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

23 6102530026 นางสาว ภควัน  เฉลิมพร 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

24 6102540017 นางสาว ทิพย์อันนา  อร่ามรุ่งโรจน์ 0200171 ผศ.ดร.กุลยา  จันทะเดช บร.5-303

25 6102610018 นางสาว เปรมยุดา  จันทร์ศิริ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

26 6102610026 นาย สรวิชญ์  ถิระวัฒน์ทยาวัต 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

27 6102610034 นางสาว ตรีธารทิพย์  กล้าหาญ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

28 6102610042 นางสาว ดลหทัย  เตชาธาราทิพย์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

29 6102610059 นางสาว กัญญณัฐ  ไชยชํานิ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ท่ีปรึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ประจําปีการศึกษา 2561
หลักสูตร 4 ปี ศูนย์รังสิต

เสาร์ท่ี 4 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 14.30 น. บร.5 ศูนย์รังสิต
ช่ือ-นามสกุล
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30 6102610067 นาย พงศกร  สุวรรณพิทักษ์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

31 6102610075 นางสาว พรปวีณ์  ทองชาติ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

32 6102610083 นางสาว วริศรา  บุญนวล 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

33 6102610091 นางสาว อักษราภัค  พัวไพบูลย์ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

34 6102610109 นาย พรรษกร  สุดใจ 0200252 ผศ.ดร.พิชญว์ดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

35 6102610117 นาย ณัฐกฤษ  ชิตเกษร 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

36 6102610125 นางสาว กชกร  ฐิตวรรณโณเนตร์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

37 6102610133 นาย ทวีกิจ  แซ่ช้ือ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

38 6102610141 นางสาว ณัฐพิมล  เกตุแก้ว 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

39 6102610158 นาย ณัฐพล  จํานงค์รัตน์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

40 6102610166 นางสาว กนกวรรณ  คงดี 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

41 6102610174 นางสาว พัฐสุดา  บุญศิริ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

42 6102610182 นางสาว รัตนชาติ  กาญจนบัตร 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

43 6102610190 นางสาว พรพรรณ  วรรณศิริ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

44 6102610208 นางสาว สุภัสสรา  เปลี่ยนสมัย 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

45 6102610216 นางสาว วีระนันท์  สุวรรณโอสถ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

46 6102610224 นางสาว ธันย์ชนก  ทองแก้ว 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

47 6102610257 นางสาว พรสวรรค์  มโนเสถียรกุล 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

48 6102610265 นางสาว ณัฐพร  เรือนคํา 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

49 6102610273 นางสาว สุพัชรา  ทนินซ้อน 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

50 6102610281 นางสาว ปาณิศา  พิพัฒน์พงศ์ภวิน 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

51 6102610299 นางสาว กนกวรรณ  ไตรยางค์พินิจ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

52 6102610307 นางสาว นิธิพร  ไทยสยาม 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

53 6102610315 นางสาว ณิชชา  ลิ้มสุวรรณ์ 0200178 รศ.ดร.สทุธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

54 6102610323 นางสาว ตวงพร  ภุมรินทร์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

55 6102610331 นางสาว วิลาสินี  วิวรรธน์ธรา 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

56 6102610349 นางสาว สุธาสินี  สุวัตถิยานันท์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

57 6102610364 นางสาว สุนิตา  แสงสว่าง 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

58 6102610372 นางสาว จินต์จุฑา  สว่างศรี 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210
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59 6102610380 นางสาว สิปาง  ทองกร 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

60 6102610398 นางสาว ณัฐธริษ์สา  ศิริจินดากุล 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

61 6102610406 นางสาว เบญญาภา  เย็นประยูร 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

62 6102610422 นางสาว อัญชลี  เสริฐสังวาลย์ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

63 6102610430 นางสาว สุกฤตา  เกาะกายสิทธ์ิ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

64 6102610448 นางสาว สุพิชชา  เผือกขาว 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

65 6102610455 นางสาว เจนจิรา  โนชัยวงค์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

66 6102610463 นางสาว ลักษิกา  จันเทพา 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

67 6102615017 นาย สมัชชา  รัตนากร 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

68 6102615025 นางสาว ศศิธร  จุลเสนีย์ชร 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

69 6102615033 นางสาว กานต์พิชชา  ชอบตรง 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

70 6102615041 นางสาว ญาณิศา  ประดิษฐ์ศิลป์ดี 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

71 6102615058 นาย กฤตภาส  กราปัญจะ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

72 6102615066 นางสาว กัญญาพัชร  พนธารา 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

73 6102615074 นางสาว ธัญพิชชา  กฤตพุทธิพงษ์ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

74 6102615082 นาย เกียรติคุณ  ยิ่งดี 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

75 6102615090 นางสาว อริยา  เฉิน 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

76 6102615108 นางสาว พิชญาพา  ภาณุทัต 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

77 6102615116 นาย ถิรเดช  เต็งวัฒนโชติ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสนีิ บร.5-201

78 6102615124 นาย เกรียงไกร  เลิศวิชชุหัตถ์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

79 6102615132 นาย จิตธนา  ตรีมงคล 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

80 6102615140 นาย ณัฐพนธ์  กลิ่นลอย 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

81 6102615157 นางสาว ญาณิศา  ขาวสอาด 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

82 6102615165 นางสาว ภัทรวดี  สัจจะไพศาล 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

83 6102615173 นางสาว จิณัฐตามาศ  พาพสท์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

84 6102615181 นางสาว ดานุมาศ  ใสสะอาด 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

85 6102615199 นางสาว พศวีร์  สายปัญญา 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

86 6102615207 นางสาว ธมลวรรณ  ก้อนทอง 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

87 6102615215 นาย ภูรินทร์  คําวงษ์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308
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88 6102615223 นางสาว พิชญาพร  พรเพ่ิมพูนสุข 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

89 6102615231 นางสาว มณธิตา  ตันตินิติธรรม 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

90 6102615249 นางสาว เบญจพร  คิดเหมาะ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

91 6102620017 นางสาว ชญานิน  มีสันเทียะ 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

92 6102620025 นางสาว กัลย์สุดา  ชํานาญ 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

93 6102620033 นางสาว ชนม์นิภา  วิชชุเกรียงไกร 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

94 6102620041 นางสาว พิจักขณา  นามเสาร์ 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

95 6102620058 นาย นัทธพงศ์  อัมพลพ 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

96 6102625016 นางสาว ปวีณ์ธิดา  หาอุปละ 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

97 6102625024 นางสาว สุกัญญา  จันทา 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

98 6102625032 นาย อัยการ  โพธ์ิพืช 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

99 6102625040 นางสาว พรรณรมณ  ผลิศร 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

100 6102625057 นางสาว ศรารัตน์  เช้ือบ่อคา 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

101 6102620066 นาย ทศพล อารีรัตน์ 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

102 6102625065 นางสาว อาภาภทัร แสงรัศมี 0200173 รศ.ดร.รุธิร์  พนมยงค์ บร.5-308

103 6102680011 นางสาว ก่ิงแก้ว  สิงหสุต 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

104 6102680029 นางสาว ณัฐธิกา  สมศรี 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

105 6102680037 นางสาว ณัฐชนก  ภวชโลทร 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

106 6102680045 นางสาว กัญญารัตน์  พงษ์ประยูร 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วด ี กิตติปัญญางาม บร.5-210

107 6102680052 นางสาว ภริษา  ปราชญ์กิตติกุล 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

108 6102680060 นางสาว ธันยชนก  ลีวรวัฒน์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

109 6102680078 นาย ศุภเสกข์  สุชัยคณารักษ์ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

110 6102680086 นางสาว กัญญาวีร์  ภิรมย์รักษ์ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

111 6102680094 นางสาว ชลพร  โพธิแพทย์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

112 6102680102 นาย ชํานัญ  เช้ือขุนทด 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

113 6102680110 นางสาว ศศิธร  พนานุรักษา 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

114 6102680128 นางสาว จิดาภา  จันทร์ช่วยนา 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

115 6102680136 นางสาว พิมพ์มาดา  ทรงผาสุข 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

116 6102680144 นางสาว พัสวี  สุนทรารัตน์พงษ์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204
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117 6102680151 นางสาว พิรญาณ์  ไพบูลย์ลีสกุล 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

118 6102680169 นางสาว ปนัดดา  สกุลเรือง 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

119 6102680177 นางสาว สทารัชว์  พิสุทธิโกศล 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

120 6102680185 นางสาว วิภัสสร  ฉายสุวรรณ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

121 6102680193 นางสาว ณัชชา  ผิวอ่อนดี 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

122 6102680201 นางสาว ชลิดา  วงษ์ภัทรกร 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

123 6102680219 นาย รักษ์นที  สุทธิพงศ์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

124 6102680227 นางสาว อภิญญา  แดงลา 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

125 6102680235 นางสาว รวิสรา  ศฤงคารภาษิต 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

126 6102680243 นางสาว อริสา  พิทยชัยกุล 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

127 6102680250 นางสาว วรัชยา  หอมรื่น 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

128 6102680268 นาย ณัฐดนัย  นราดุลยโชติ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

129 6102680276 นางสาว ธารา  อุดมอิทธิพงศ์ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

130 6102680284 นาย ภูมิทอง  นาถมทอง 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

131 6102680292 นาย ณัฐภัทร  เตชะวิจิตรไพศาล 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

132 6102680300 นาย นราวิชญ์  หมั่นเพียรธรรม 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

133 6102680318 นาย ชินภูมิ  ทองเกษร 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

134 6102680326 นางสาว สปัญญา  เชิดชัย 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

135 6102680334 นางสาว ภาวิดา  เรืองจิรภัทร 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

136 6102680342 นาย ศุภวิชญ์  หน่องพงษ์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

137 6102680359 นาย นิธินันท์  วสุนรเสฏฐ์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

138 6102680367 นางสาว สุพิชญา  สุขกันตะ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

139 6102680375 นางสาว วาริศา  ชาวนา 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

140 6102680383 นางสาว นภัสร  บัวแดงดี 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

141 6102680391 นางสาว จิณห์นิภา  ศิริวงษ์ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

142 6102680409 นาย ธีรภัทร  สังเกตุ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

143 6102680417 นาย ธีณทัต  พุ่มฉัตร 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

144 6102680425 นาย คมเดช  ยังประโคน 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจกัร์ บร.5-305

145 6102680433 นางสาว อารยา  อํ่าสวยเอก 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201
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146 6102680441 นางสาว ธันยชนก  โปนุ้ย 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

147 6102680458 นาย นิพพิชฌน์  อ้ึงนพพรกุล 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

148 6102680466 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ  กรุงแก้ว 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

149 6102680474 นางสาว กนกภรณ์  หนูสิงห์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

150 6102680482 นางสาว ชนิกานต์  สุคันธเมศวร์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

151 6102680490 นางสาว ชนิยา  จรูญธนาภัทร 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

152 6102680508 นางสาว อมริศา  อดุลยานุภาพ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

153 6102680516 นางสาว เรือนแก้ว  บุญญาวิวัฒน์ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

154 6102680524 นางสาว ศิศิรา  ศรีพิบูลย์ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

155 6102680532 นางสาว นิชาภา  สําลี 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

156 6102680540 นาย ศรัณย์  คําจันทร์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

157 6102680557 นางสาว ธนัชภรณ์  ยิ้มถนอม 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

158 6102680565 นาย ณัชพล  จันทศร 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

159 6102680573 นาย ภูริพงศ์  บํารุงกิจ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

160 6102680581 นาย ณภัทร  จันทร์ผล 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

161 6102680599 นางสาว พิภัทรา  จิตราทิตยกุล 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

162 6102680607 นางสาว ปฐมพร  กาน้อย 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

163 6102680615 นางสาว ภารดี  ตวงทอง 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

164 6102680623 นางสาว ธันย์ชนก  นามบุรี 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรอืนรัตน์ บร.5-204

165 6102680631 นางสาว พัชรพร  ปัญญานาม 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

166 6102680649 นาย ณัฐศักดิ์  แสงแก้วอนันต์ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

167 6102680656 นางสาว ปทิตตา  ศิลปกุล 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

168 6102680664 นางสาว นภาพรรณ  ทวีปถาวรวงศ์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

169 6102680672 นาย อทิตติ  จิตเมศ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

170 6102680680 นาย ธนกฤต  อินทเกษ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

171 6102680698 นาย ชยกรณ์  ดวงอุดม 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

172 6102680706 นาย คณิต  สกุลคุณาทิพย์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

173 6102680714 นางสาว รวิสรา  ลีลาสวัสดิ์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

174 6102680722 นางสาว พิชชากร  สําราญอินทร์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202
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175 6102680730 นางสาว พัฑฒิดา  ดวงนิล 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

176 6102680748 นางสาว ธันยรัตน์  เรืองสุขศรี 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

177 6102680755 นางสาว ฌานิกา  ดรุมาศ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

178 6102680763 นางสาว ฐิตวันต์  อิฐรัตน์ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

179 6102680771 นาย ธนดล  ชินวิชา 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

180 6102680789 นาย การุญ  ชองขันปอนด์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

181 6102680797 นางสาว ณัฐธิดา  ภาสพานทอง 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

182 6102680805 นางสาว อรนาฏ  วงศ์วรชาติ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

183 6102680813 นางสาว วรรณพร  สุภสิริมงคล 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

184 6102680821 นางสาว สิริกร  เศียรอุ่น 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

185 6102680839 นางสาว กมลวรรณ  นันทวะกุล 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

186 6102680847 นางสาว สกาย  วรรัตน์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

187 6102680854 นางสาว กวิน  คฤหัสถ์บัณฑิต 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

188 6102680862 นางสาว พิมพ์ลภัส  สุวรรณภักดิ์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

189 6102680870 นางสาว ฑิตยาภรณ์  ศศิธรเวชกุล 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

190 6102680888 นางสาว กัญญภัค  อมฤตอภิรมย์ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

191 6102680896 นางสาว เกยุรา  มะโนดี 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

192 6102680904 นาย ธนธรณ์  ธีระพิทยานนท์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

193 6102680912 นาย ธนภัทร  ชินสว่างวัฒนกุล 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

194 6102680920 นางสาว ธมนวรรณ  บุญหาญ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

195 6102680938 นางสาว ณัชชา  กาญจนรัตน์มณี 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

196 6102680946 นางสาว ศิริพร  แซ่ตั๊น 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

197 6102680953 นางสาว ชณัชณิภา  ภิญโญ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

198 6102680961 นางสาว จิรารักษ์  มีสมบูรณ์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

199 6102680979 นางสาว ศิริรักษ์  จอมแก้ว 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

200 6102680987 นางสาว กมลชนก  ภูษิตวิโรจน์กุล 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

201 6102680995 นางสาว ทัตชา  ละออกิจ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

202 6102681001 นางสาว พัทธ์ธีรา  จะโนภาส 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

203 6102681019 นาย นิติศาสตร์  อริยะพันธ์ุ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210
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204 6102681027 นางสาว กันต์กนิษฐ์  กอบกิจสุมงคล 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

205 6102681035 นางสาว พรพรรณ  รังแก้ว 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

206 6102681043 นางสาว วิลาสินี  บูรพา 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

207 6102681050 นางสาว อาทิตยา  พาณิชย์วิสัย 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

208 6102681068 นางสาว เยาวลักษญ์  พิถยชุณพงศ์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

209 6102681076 นาย ธัชดนัย  ธนกิติวิรุฬ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

210 6102681084 นางสาว ธัญชุพร  จันทร์สุขศรี 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

211 6102681092 นางสาว ภัทรนันท์  แก้วน่วม 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

212 6102681100 นางสาว ภารวี  จิตไพศาลวัฒนา 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

213 6102681118 นางสาว พรชนก  พรมลอย 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

214 6102681126 นางสาว ศรุตา  พวงประดิษฐ์ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

215 6102681134 นางสาว พิชญา  ช้ันบุญใส 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

216 6102681142 นาย ธนพนธ์  บุญญาติศัย 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

217 6102681159 นางสาว ญาณิศา  อภิรักษ์ชนะโชค 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

218 6102681167 นางสาว นภัสสร  ศรีพุ่ม 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

219 6102681175 นางสาว อรยา  นันทนรุ่งเรือง 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

220 6102681183 นางสาว ธนัชกานต์  ตรีลักษณวิลัย 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

221 6102681191 นาย พลเชษฐ์  จินะสะทุ่ง 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

222 6102681209 นาย ธนกฤต  เกิดสุวรรณ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

223 6102681217 นางสาว ลวิตรา  ทําเนียบ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

224 6102681225 นางสาว บุศราคัม  ณ นคร 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

225 6102681233 นางสาว พัชราพร  นันทจรูญชัยวุฒิ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

226 6102685010 นาย วิชชุพงศ์  อัศวเสรีนนท์ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

227 6102685028 นางสาว ณัชชารีย์  สวัสดิสิทธ์ิ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

228 6102685036 นาย ปัญญวัฒน์  การย์กมลโรจน์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

229 6102685044 นาย สัจจภณ  ไตรรัตน์ผดุงพร 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

230 6102685051 นางสาว ธมนวรรณ  ศรีคํา 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

231 6102685069 นางสาว เกวดี  แซ่ตั้ง 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

232 6102685077 นางสาว ตติยาภรณ์  คุ้มชํานาญ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202
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233 6102685085 นางสาว จิณณพัต  พุ่มเงิน 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

234 6102685093 นางสาว ชลทิชา  จิระแพทย์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

235 6102685101 นาย สรวิศ  เรืองพร 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

236 6102685119 นางสาว ญาณิศา  ไหลสกุล 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

237 6102685127 นางสาว สุภัควดี  ภูต้องใจ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

238 6102685135 นาย จิรพัฒน์  สุขผล 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

239 6102685143 นางสาว พิชญา  พัวพิพัฒน์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

240 6102685150 นาย สุรนาถ  ยศบุตร 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

241 6102685168 นางสาว อรจิรา  ปานศรี 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

242 6102685176 นางสาว ณัฐธิดา  อนันตเดโชชัย 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

243 6102685184 นาย เตชิษฐ์  กิติดํารงสุข 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

244 6102685192 นาย ธนดล  เจริญสุข 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

245 6102685200 นาย ศาศวัต  ตันติวัฒน์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

246 6102685218 นาย กรชัย  พัฒนโภครัตนา 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

247 6102685226 นางสาว ชนัญญา  กาหลิบ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

248 6102685234 นางสาว ณิชาวีย์  เตชะสุข 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

249 6102685242 นาย ศุภกร  ศิริวัฒน์ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

250 6102685259 นางสาว กชศมนพร  ภัทรกําพล 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

251 6102685267 นางสาว ณิชาวีร์  วงศ์กัณหา 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

252 6102685275 นางสาว ปาณิสรา  พูลพิพัฒน์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

253 6102685283 นาย ธีรภัทร์  สัจจมานีวัตรกุล 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

254 6102685291 นาย ชัยวัฒน์  แสงสุรินทร์ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

255 6102685309 นาย พัทธพล  ศิริถาพร 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

256 6102685317 นางสาว ภทัริกา  วรรคาวิสันต์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

257 6102685325 นางสาว รวิสรา  จงสมจิตต์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

258 6102685333 นางสาว ณิชารีย์  เอกมหาชัย 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

259 6102685341 นาย จีรภาส  กว๊านศิริ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

260 6102685358 นางสาว ภาพร  อุทัยวัฒนภักดี 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

261 6102685366 นางสาว นภัสพร  เฮงพูลธนา 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203
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262 6102685374 นางสาว โศภิษฐา  ธรรมลาภเจริญ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

263 6102685382 นางสาว พวงร้อย  ป้องมิตรอมรา 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

264 6102685390 นางสาว ณิชากร  เลิศภัทรวงศ์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

265 6102685408 นางสาว นภัสกร  ฉิมบ้านไร่ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

266 6102685416 นางสาว ปพิชญา  ธนนิลกุล 0200164 ผศ.เอกรินทร ์ ยลระบิล บร.5-201

267 6102685424 นางสาว ปวีณา  โอฬารสุขสกุล 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

268 6102685432 นาย วรินทร  แก้ววิเชียร 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

269 6102685440 นางสาว ปรัชญา  อํามาตย์โยธิน 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

270 6102685457 นางสาว วารุณี  จันทา 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

271 6102685465 นางสาว ตาคลี  คําสิงห์ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

272 6102685473 นางสาว กุลศยา  โชติเวศย์ศิลป์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

273 6102685481 นางสาว ญานิกา  เจียมจรัสรังษี 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

274 6102685499 นางสาว กมลชนก  สําเนียง 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

275 6102685507 นางสาว ภาวิดา  อุตรานุสรณ์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

276 6102685515 นางสาว แก้วเก้า  เชยกีวงศ์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

277 6102685523 นางสาว รวิกานต์  นิลาบุตร 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

278 6102685531 นางสาว มุกอันดา  เจียมวิทยานุกูล 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

279 6102685549 นางสาว รติรัตน์  เอกทัตร 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

280 6102685556 นาย รัชพล  พรพินิต 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

281 6102685564 นาย นันทพงษ์  จักรเครือ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

282 6102685572 นางสาว มนสิชา  เครือรัตนไพบูลย์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

283 6102685580 นางสาว สุธิดา  โพธ์ิทอง 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

284 6102685598 นางสาว ชนมนฏฐ์ุ  ลีละพณิชย์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

285 6102685606 นางสาว ชนภิา  ทองคําเอ่ียม 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

286 6102685614 นางสาว ปิยาภา  วิภาธนาศิริ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

287 6102685622 นางสาว เพ็ญนภา  ศิริสุวัฒน์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

288 6102685630 นาย อิทธินันท์  อุ่นนวน 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

289 6102685648 นางสาว ลักษิกา  ฉายแจ่ม 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

290 6102685655 นางสาว ชนิสรา  ฉิมบรรเลง 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201
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291 6102685663 นางสาว วาริตา  รัมณีย์รัตนากุล 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

292 6102685671 นางสาว ปัณณภัสร์  ศรุติปรีชาโรจน์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

293 6102685689 นาย เจษฎากร  ป่ินทองพันธ์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

294 6102685697 นางสาว โรสนา  สุมานะนันท์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

295 6102685705 นางสาว รวิสรา  สว่างโลก 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

296 6102685713 นางสาว พิรญาณ์  อุดมสิรินันท์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

297 6102685721 นางสาว ณัฐจิรา  แวววงศ์ทอง 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

298 6102685739 นางสาว ชวพร  จันทร์ประภาสกุล 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

299 6102685747 นางสาว ฐิติรัตน์  จงวัฒนเกียรติ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคนิ บร.5-210

300 6102685754 นาย วสดนย์  ปรีดา 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

301 6102685762 นางสาว กัญญ์พิชญา  สืบพงศ์ภิญโญ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

302 6102685770 นางสาว ศุภากร  สมณี 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

303 6102685788 นางสาว ปรียาภา  มานะนาวิกผล 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

304 6102685796 นางสาว มณีร่มเกล้า  อุดมแดงอร่าม 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

305 6102685804 นางสาว พิรนันท์  โชติเจริญวาณิชย์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

306 6102685812 นางสาว อรจิรา  รอดกล่ํา 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

307 6102685820 นางสาว ชนิสรา  คงฉิม 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

308 6102685838 นาย ศรัทธา  อ้ึงเจริญชัย 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

309 6102685846 นางสาว วรรณวร ี สินธุ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

310 6102685853 นางสาว ญาณ์นิศา  ชาญพานิช 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

311 6102685861 นางสาว ธิตินุช  สมประสงค์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

312 6102685879 นางสาว รวิพร  อุ่นสินมั่น 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

313 6102685887 นาย ศิวนาท  คําอ้อ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

314 6102685895 นางสาว จุฑามาส  อินเฮง 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

315 6102685903 นางสาว ณิชารีย์  อร่ามรุ่งโรจน์ชัย 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

316 6102685911 นางสาว ธันย์ชนก  สว่างวงษ์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

317 6102685929 นาย ยุรนันท์  แก้วประเสริฐ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

318 6102685937 นางสาว ปาลิดา  อุดมอาภาพิมล 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

319 6102685945 นางสาว วราพร  พงษ์พานิช 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211
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320 6102685952 นางสาว ธนัชพร  โล่กุลทรัพย์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

321 6102685960 นางสาว ภิญ์ณัชชา  โอสถานนท์ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

322 6102685978 นางสาว วณิชยา  เดชะ 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

323 6102685986 นางสาว กรกนก  อิทธิพรนุสนธ์ิ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

324 6102685994 นางสาว ศศิณัฐ  หาญวิชา 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

325 6102686000 นางสาว ชนนิกานต์  จันทวี 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

326 6102686018 นาย ศุภฤกษ์  วัชรเสถียร 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

327 6102686026 นางสาว วรัชยา  ปรีชาสุนทรรัตน์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

328 6102686034 นางสาว พลิน  จุฬพันธ์ทอง 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

329 6102686042 นางสาว กันตา  วาณชิชาสถิต 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

330 6102686059 นางสาว ศุภวรรณ  ซุ้มโชคชัยกุล 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

331 6102686067 นางสาว กมลชนก  ด้วงเบ้า 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

332 6102686075 นางสาว ชยาพร  ปัญจมาสกุล 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

333 6102686083 นางสาว วชิราภรณ์  อมรไชย 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

334 6102686091 นางสาว ปัญญดา  งามขํา 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

335 6102686109 นางสาว อลีณา  คิคุจิ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

336 6102686117 นางสาว ปภาวรินทร์  ตระกูลมงคล 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

337 6102686125 นางสาว จิรัชญา  เอ่งฉ้วน 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

338 6102686133 นางสาว ภาวินี  ใหลศุภสิน 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

339 6102686141 นางสาว ผกาพัชร  ลีลัคนาวีระ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

340 6102686158 นางสาว กานติมา  มีอยู่ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

341 6102686166 นางสาว ฉัตราพร  แย้มกลีบ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

342 6102686174 นางสาว ชุติภา  โตวิศิษฐ์ชัย 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

343 6102686182 นางสาว ณัฐณิชา  นักปราชญ์ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

344 6102686190 นางสาว กัญญาภัค  เอกคณาปราชญ์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

345 6102686208 นางสาว ฐิตาชญา  จิตรมานะศักดิ์ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

346 6102686216 นางสาว เสาวภาพ  เถ่ือนโต 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

347 6102686224 นางสาว วรรณชยา  อรรจน์ชวลิต 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

348 6102686232 นางสาว สปัน  รามโกมุท 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305
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349 6102686240 นางสาว ปัณณพร  บุญเอนก 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

350 6102686257 นางสาว ณัฐภา  เจนเจริญพันธ์ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

351 6102686265 นางสาว อักษราภัค  สังขจันทร์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

352 6102686273 นางสาว กรวรรณ  แสงรัตน์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

353 6102686281 นางสาว ธวัลรัตน์  พจน์คําขํา 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

354 6102686299 นางสาว ปรางทิพย์  ซงดี 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

355 6102686307 นาย ณพล  อนันตทรัพย์สิน 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

356 6102686315 นาย ภูมภัค  ลิมปิรัชต์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

357 6102686323 นางสาว สวรรยา  สามารถ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

358 6102686331 นางสาว ปภาวี  หลิน 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

359 6102686349 นางสาว พันธกานต์  ไชยพยอม 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

360 6102686356 นางสาว เอมิกา  มิ่งมิตร 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

361 6102686364 นางสาว ชนาพร  ตั้งตรงมิตร 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

362 6102686372 นาย พงศ์ภีระ  แสนโกษา 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

363 6102686380 นางสาว ผ่องพรรณ  หอกิจเจริญ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

364 6102686398 นางสาว สิรภัทร  ง้ิวสีดา 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

365 6102686406 นางสาว นันท์นภัส  หิรัญบวรทิพย์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

366 6102686414 นาย หม่อมหลวงวิชญะ  รังสิต 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

367 6102686422 นาย ภีมพนธ์  บัวขาว 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

368 6102686430 นางสาว แสนดี  ทวีสุขสมบัติ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

369 6102686448 นางสาว ณัฏฐา  เครือสีดา 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

370 6102686455 นาย เริงฤทธ์ิ  แจ้งศรี 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

371 6102686463 นางสาว ธนิชญา  ลิ้มรทีพงษ์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

372 6102686471 นางสาว อุมากร  โพธานันท์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

373 6102686489 นาย พีร์  อภิพัฒน์ธนากรณ์ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

374 6102686497 นางสาว ชลกร  คชชะ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

375 6102686505 นาย รัตนะ  งามน้อย 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

376 6102686513 นาย ธนเดช  เดชโชติธนากุล 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

377 6102686521 นางสาว วรัชญ์กัญญ์  หาญสมบูรณ์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201
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378 6102686539 นางสาว ธัญรัตน์  กฤตรัชตนันต์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

379 6102686547 นางสาว ฐิดาพร  นพวิง 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

380 6102686554 นาย จิรพัฒน์  ไพบูลย์สิริภาส 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

381 6102686562 นาย ธารินทร์  คล้ายทองคํา 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

382 6102686570 นางสาว ธัญลักษณ์  แก่นบัวแก้ว 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

383 6102686588 นางสาว ธนัชพร  รังสีสิริภัค 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

384 6102686596 นางสาว อริสา  เหมรา 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

385 6102686604 นางสาว ญาณิศา  อังคณาวิศัลย์ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

386 6102686612 นางสาว คัทลียา  อินทิราวรนนท์ 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

387 6102686620 นางสาว กันต์กนิษฐ์  สุนทรสิทธิพงศ์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

388 6102686638 นางสาว นพมล  อาจไธสง 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

389 6102686646 นาย ธนภัทร  กิตติภูมิวงศ์ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

390 6102686653 นางสาว กรองทอง  โฉมจันทร์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

391 6102686661 นางสาว ธัญญ์กมน  ฐิติธนาสิทธ์ิ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

392 6102686679 นางสาว นัชชา  ถาวร 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

393 6102686687 นางสาว วรันต์พร  เย็นทรวง 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

394 6102686695 นางสาว ณัฐรัตน์  ธนจงวัฒนา 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

395 6102686703 นางสาว ธนัญญา  ศรีประสงค์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

396 6102686711 นางสาว วรรษชล  ชาตวิิชิต 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

397 6102686729 นางสาว ปัทมพร  โวหาร 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

398 6102686737 นางสาว พิชชาพร  ศรีสงคราม 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

399 6102686745 นางสาว สุพิชญา  ทองนา 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

400 6102686752 นาย ปฐมพงศ์  เชาวลิต 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

401 6102686760 นาย สรกฤต  รัชกิจประการ 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

402 6102686778 นางสาว วริษฐา  รุ่นประพันธ์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

403 6102686786 นาย นิธินันท์  ชีพช่ืนหรรษา 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

404 6102686794 นาย จิรเวช  ฉินวรรณเลิศ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

405 6102686802 นาย สุเชาว์  แดงสุข 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

406 6102686810 นางสาว ศันศนีย์  ธัญญผล 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210
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407 6102686828 นางสาว บุษบา  กิจวัฒนาถาวร 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

408 6102686836 นาย ธารินทร์  ทิมพวงทอง 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

409 6102686844 นางสาว เกณิกา  ออรัตนชัย 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

410 6102686851 นางสาว ช่อเข็มพราว  สุทัศน์ ณ อยุธยา 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

411 6102686869 นางสาว วารีญา  ดารารัตน์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

412 6102686877 นางสาว อุรชา  วัฒนะพงษ์ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

413 6102686885 นางสาว กัญญพัชร  ตรีมรรค 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

414 6102686893 นางสาว อัจฉรา  เอมสวัสดิ์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

415 6102686901 นางสาว ธมนวรรณ  จิณณธนพงษ์ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

416 6102686919 นางสาว พิชชานันท์  สุขสวัสดิ์ 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

417 6102686927 นางสาว ธนัญญา  สินไชย 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

418 6102686935 นางสาว ณัฐณิชา  สุขปลื้มถาวร 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

419 6102686943 นางสาว นลพรรณ  การัตน์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

420 6102686950 นางสาว อภิชญา  อบเชยเทศ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

421 6102686968 นาย ภูสกล  อุ่นคํา 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

422 6102686976 นางสาว วรดา  พีระนันท์รังษี 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

423 6102686984 นาย สฤษฏ์พงษ์  วิไลศักดิ์ทิพากรณ์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

424 6102686992 นางสาว ปพิชญา  หล่อธราประเสริฐ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

425 6102687008 นางสาว ปาณิสรา  ปิยะนาวิน 0200178 รศ.ดร.สุทธิศกัดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

426 6102687016 นาย ชิษณุวิชญ์  ศรีอุกฤษฏานันท์ 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

427 6102687024 นางสาว จิราภรณ์  ป่ินแก้ว 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

428 6102687032 นางสาว ฐานะมาศ  แย้มนาค 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

429 6102687040 นางสาว ปิยาพัชร  เข็มกลัด 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

430 6102687057 นาย อภภิัทร  ทันสมัย 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

431 6102687065 นางสาว กัญญพัชร  สิงห์คํา 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

432 6102687073 นาย ธันยพัฒน์  ช่ืนเงิน 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

433 6102687081 นางสาว ศุภกานต์  ศานติชาติศักดิ์ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

434 6102687099 นางสาว กุลจิรา  คําทองคํา 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

435 6102687107 นาย เสฏฐนันท์  ตันรัตนพิทักษ์ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308
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436 6102687115 นางสาว ชนิดา  ชาญนิรุตติ 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

437 6102687123 นางสาว อริสภา  โอบโคกสูง 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสุธาสินี บร.5-201

438 6102687131 นางสาว อันธิกา  ผลพฤกษา 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

439 6102687149 นาย ณัฐนนท์  พฤกษ์วัชรกุล 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

440 6102687156 นางสาว มนัญชยา  กาญจนคลอด 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

441 6102687164 นาย สิรวิชญ์  ศิริวงศ์ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

442 6102687172 นาย อิงค์  ชุติพงษ์วิเวท 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

443 6102687180 นางสาว ฉัตรดารินทร์  มณีโชติ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

444 6102687198 นาย สาริทธ์ิ  อําพันกาญจน์ 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

445 6102687206 นาย ภูมิรพี  อังศุเกษตร 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201

446 6102687214 นาย ชยางกูร  บุญชัยสุข 0200164 ผศ.เอกรินทร์  ยลระบิล บร.5-201

447 6102687222 นาย จิรัฏฐ์  งามประเสริฐกิจ 0200170 รศ.ดร.ภวิดา  ปานะนนท์ บร.5-308

448 6102687230 นาย แดนเนียล  เมย์ริก 0200174 รศ.ดร.แก้วตา  โรหิตรัตนะ บร.5-202

449 6102687248 นางสาว ผุสชา  แก้วหนู 0200178 รศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ไกรสรสธุาสินี บร.5-201

450 6102687255 นางสาว ปรางค์ทอง  ภัทรเกษมสุข 0200192 ผศ.ดร.ลภินี  โกศลบุญ บร.5-202

451 6102687263 นาย รพิดิศรณ์  ติวุตานนท์ 0200202 ผศ.จิตตาภรณ์  ศรีบุญจิตต์ บร.5-211

452 6102687271 นางสาว ณัฐสินี  ฐาปนวรชัย 0200221 ผศ.ดร.ชาญชัย  ตั้งเรือนรัตน์ บร.5-204

453 6102687289 นางสาว ระพีพรรณ  มะสีพันธ์ุ 0200249 ผศ.ดร.สุรัตน์  ทีรฆาภิบาล บร.5-203

454 6102687297 นางสาว ศลิษา  โอฬารพัฒนะชัย 0200252 ผศ.ดร.พิชญ์วดี  กิตติปัญญางาม บร.5-210

455 6102687305 นาย ศุภวิชญ์  สันติวงษ์ 0200266 อ.สุกฤษฎิ์  วินยเวคิน บร.5-210

456 6102687313 นางสาว เยาวลักษณ์  ภูมิภาค 0200267 ผศ.ดร.สาวิตรี  สุทธิจักร์ บร.5-305

457 6102687321 นาย กัญจน์  ปาลญาณ 0200142 รศ.ดร.กฤษฎารัตน์  วัฒนสุวรรณ บร.5-201


