
เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
1 6202450018 นางสาว พิชชาภา ซิวประโคน ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
2 6202455017 นางสาว ภูริฉัตร รัตนวณิชเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
3 6202510019 นางสาว ฮับซะห์ บินเปาะเตะ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
4 6202520018 นางสาว นํ้าตาล ธนูเดช ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
5 6202520026 นางสาว พัชรา นาราศรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
6 6202520034 นางสาว วิภาภรณ์ เพ็งธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
7 6202520042 นางสาว นุชรินทร์ กาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
8 6202520059 นางสาว ชนินาถ สติตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
9 6202520067 นางสาว มลธิชา มณีฤทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
10 6202520075 นางสาว นภาพรรณ พรรณทัศนกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
11 6202520083 นางสาว นพเกล้า คงลําพันธ์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
12 6202525017 นางสาว อชิรญา เมฆขลา อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
13 6202525025 นาย ธรรมนูญ แซ่ย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
14 6202525033 นางสาว รสิตาภรณ์ ศรีวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
15 6202525041 นางสาว เจนนิเฟอร์ เมย์ บรู๊คส์ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
16 6202540016 นางสาว ปาริฉัตร จําปาทิพย์ อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
17 6202540024 นางสาว ชนกกร ศรีผดุง อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
18 6202545015 นางสาว พิราอร ศรีทิพย์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
19 6202545023 นางสาว สกุณภัค เรืองกิจ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
20 6202545031 นางสาว กมลชนก สุขตะโก ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
21 6202610017 นางสาว พริมา สมท่า รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
22 6202610025 นางสาว พาณิภัค วิรุฬห์ศรี ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
23 6202610033 นางสาว ภัทรานิษฐ์ เสถียรกุลวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
24 6202610041 นางสาว พรชนิตว์ เดชาสําแดงเดช รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
25 6202610058 นางสาว สุวสา สมิตกาญจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
26 6202610066 นางสาว ศิริรัตน์ เครือเครา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
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เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
27 6202610074 นางสาว ภัทราพร กระตุฤกษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
28 6202610082 นางสาว วรรณกร ทองศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
29 6202610090 นางสาว ญาดา ภูวขจรพานิช อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
30 6202610108 นางสาว ปพัชญา วงศ์ศรีเจริญกุล อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
31 6202610116 นางสาว พีรยา วรกิจจานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
32 6202610124 นางสาว ภัทรกิา ภวกานันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
33 6202610132 นาย ฤตวร สุรกิตติคุณ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
34 6202610140 นางสาว ผุสชา นพศิริวงศ์ อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
35 6202610157 นาย คณานนท์ ตันวัชรปาณี อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
36 6202610165 นางสาว ณฐมน งามถาวรวงษ์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
37 6202610173 นาย เขษมศักดิ์ เชี่ยวนาวิน ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
38 6202610181 นาย จิรัฏฐ์ อนังคณกุล ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
39 6202610199 นางสาว ชนากานฑ์ โอโน รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
40 6202610207 นางสาว ศรีสอาด เศรษฐโอฬารกิจ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
41 6202610215 นางสาว ชานิดา สิทธิวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
42 6202610223 นางสาว ธีริศรา พันธ์ุกมลศิลป์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
43 6202610231 นางสาว ชนิกานต์ อินทํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
44 6202610249 นางสาว ฐิตาภา เบญญาอภิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
45 6202610256 นางสาว ปวริศา กิติกาญจนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
46 6202610264 นาย มงคล หรรษาวงศ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
47 6202610272 นางสาว ธนพร มหัธนันท์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
48 6202610280 นางสาว รตานรี เพชรธํารงชัย อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
49 6202610298 นาย กอชัช มุกตา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
50 6202610306 นางสาว ลักษณารีย์ นิจอาคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
51 6202610314 นางสาว เกศอัชฌาย์ ดําริสระน้อย อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
52 6202610322 นางสาว ณัฐมน มา อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
53 6202610330 นาย ศตพุทธ์ิ วศินาภินันท์ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
54 6202610348 นางสาว วราลี นาคงาม อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
55 6202610355 นางสาว จิตสุภา ละอองเภา ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
56 6202610363 นางสาว พีรยา บรรจงรักษา ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
57 6202610371 นางสาว อาทิตยาภา วิไลจิตต์ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
58 6202610389 นาย พัสกร ตรีพิพัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
59 6202610397 นาย คิรากร กล่อมฤทธ์ิ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
60 6202610405 นางสาว มนัญชยา โอวัฒนากิจ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
61 6202610413 นางสาว พรรณภัทร ปวงแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
62 6202610421 นางสาว ปองทิพย์ มหาสุวีระชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
63 6202610439 นางสาว เกตุนภา ขจรไชยกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
64 6202610447 นาย ธนพล โพธ์ิสาวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
65 6202610454 นาย ภัสชนน มัจฉาชีพ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
66 6202610462 นางสาว พิชามญชุ์ พิเชฐพงศ์ธร อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
67 6202610470 นางสาว ธนัญชนก ภักดีราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
68 6202610488 นางสาว โชติมา บุญชูสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
69 6202610496 นางสาว พัชมณ ทองขุนวงศ์ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
70 6202610504 นางสาว มนัสชญา เสริมแก้ว อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
71 6202610512 นางสาว ฉัตรสุดา ยอดมี อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
72 6202610520 นาย ขวัญแก้ว มูลศาสตร์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
73 6202610538 นางสาว นํ้าเพชร ทรงไตร ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
74 6202610546 นางสาว พัทธ์ธีรา งานจัตุรัส ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
75 6202610553 นางสาว ณิชารีย์ ศิริวังฆานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
76 6202610561 นางสาว ณัฐยา สุวรรณชัย ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
77 6202610579 นางสาว ชัญญา สุภาพินิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
78 6202610587 นางสาว นภสร ยอดสง่า รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
79 6202610595 นางสาว กัญญา เจริญปาณชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
80 6202610603 นางสาว ธัญกุล บรรณกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
81 6202610611 นางสาว ณิชาปวีร์ รัตนมุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
82 6202610629 นางสาว วรัชยา สุวพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
83 6202610637 นางสาว ณัฐณิชา นวลจันทร์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
84 6202610645 นางสาว อโรชา ศิวบวรวัฒนา อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
85 6202610652 นางสาว ธัญชนก เวียงศรีพนาวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
86 6202610660 นางสาว ธันย์ชนก ทศัเทียมพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
87 6202610678 นางสาว วรรณกานต์ ชมภูน้อย อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
88 6202610686 นางสาว ช่อผกา พลราชม อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
89 6202610694 นางสาว ลลิตภัทร นันทิยา อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
90 6202610702 นางสาว พสธร สมเงิน อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
91 6202610710 นางสาว ณัฏฐนิช ธงสิบเจ็ด ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
92 6202610728 นางสาว ธนัชญา ไชยวุฒิ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
93 6202610736 นางสาว พิชชาพร ศรีศุจิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
94 6202610744 นางสาว นาตาลี คําพิมพา ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
95 6202610751 นางสาว อุบลวรรณ บุญฤทธ์ิพาณิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
96 6202610769 นางสาว ปรางทิพย์ ป้วนป้อม รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
97 6202610777 นาย ศรัณย์ เจริญสวรรค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
98 6202610785 นางสาว ศิวพร เรืองชัยศิวเวท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
99 6202610793 นางสาว ชวัลกร นักบรรเลง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
100 6202610801 นางสาว กานต์มณี ถึงนอก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
101 6202610819 นาย พีรพัฒน์ นาชัยเวียง อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
102 6202610827 นางสาว อมรรัตน์ วิริยพัฒน์กิจ อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
103 6202610835 นางสาว กฤตชญา สร้อยผาบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
104 6202610843 นางสาว ปภาวรินท์ สุวรรณาสน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
105 6202610850 นางสาว ณิชา สุขสมพร อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
106 6202610868 นางสาว กนกวลัย ปานน้อย อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
107 6202610876 นางสาว ฉัตรชนก อริยทันโตศรี อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
108 6202610884 นางสาว วรนิพิฐ มะเริงสิทธ์ิ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
109 6202610892 นางสาว ลักษิกา บุญหม่ัน ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
110 6202610900 นางสาว ธนพร ชาตินํ้าเพชร ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
111 6202610918 นางสาว บุญสิตา ศุภเกียรติสุนทร รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
112 6202610926 นางสาว เรือนแสน คงสี ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
113 6202610934 นางสาว บุญยอร จันทะมณี รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
114 6202610942 นางสาว อมรพันธ์ ตรีรัญเพ็ชร รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
115 6202610959 นางสาว สุวัลนา วงษ์สุโพธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
116 6202610967 นาย ศุภณัฐ ศรีชูวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
117 6202610975 นางสาว ศุลีพร ไทรงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
118 6202610983 นางสาว ธิญาดา พรหมแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
119 6202615016 นางสาว เบญจกุล สุทธิสุคนธ์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
120 6202615024 นาย วรเดช กมลวัฒนเดชา อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
121 6202615032 นาย สิรภพ พรหมแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
122 6202615040 นางสาว ธนพร หวังพีระวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
123 6202615057 นาย บุญชัย ไกรปกรณ์ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
124 6202615065 นางสาว ณัฐมน ทองนิมิตสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
125 6202615073 นางสาว สาธิดา เจริญกุลเมธี อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
126 6202615081 นางสาว เบญญาภา เพียรย่ิง อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
127 6202615099 นางสาว ปวริศา สุภะวิทยา ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
128 6202615107 นางสาว พีรญา รุจิรกาล ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
129 6202615115 นางสาว ปารินท์ อะบราฮัมเซน รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
130 6202615123 นาย นรภัทร อุดมสันติสุข ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
131 6202615131 นางสาว ทวีตา สถาพร รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
132 6202615149 นางสาว ชวนันท์ โต๊ะนิธิพร รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
133 6202615156 นางสาว วรรษมน เวชสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
134 6202615164 นางสาว พิชชาภา บํารุงสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
135 6202615172 นาย วรท พานุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
136 6202615180 นางสาว บุญสิตา เจริญกิจทวีวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
137 6202615198 นางสาว สุจิตตรา สังกาชาติ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
138 6202615206 นางสาว สิรสินี เจริญสุข อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
139 6202615214 นางสาว ธนิษฐา ผาติอมร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
140 6202615222 นางสาว ภัทรนิธ์ิ รุ่งเรืองวัฒนะชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
141 6202615230 นางสาว กฤตพร จันทร์คง อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
142 6202615248 นางสาว สุภาพร ต้ังถาวรธรรม อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดาํรงวงศ์ บร.5-S203
143 6202615255 นางสาว วัลลภาภรณ์ สุนทรวิวัฒนาการ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
144 6202615263 นาย พาคินทร์ วิภูษณมังคละ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
145 6202615271 นางสาว รวินท์นิภา แจ่มแจ้ง ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
146 6202615289 นางสาว ณัฏฐ์กร ธํารงผลธีรภาพ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
147 6202615297 นางสาว พัชญ์ฤทัย สุขพันธ์ุ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
148 6202615305 นางสาว ญาณิศา เชิดธรรมธร ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
149 6202615313 นางสาว ชนัญญา สมุทรรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
150 6202615321 นาย ตันติกร ชมสวน รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
151 6202615339 นาย ภาณุวิชญ์ จันทร์ศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
152 6202615347 นางสาว ธวัลรัตน์ นากสุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
153 6202615354 นางสาว บุณฑริกา แจ่มจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
154 6202615362 นางสาว ชลธิชา ชิงชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
155 6202615370 นางสาว พิชามญชุ์ พันธ์อินทร์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
156 6202615388 นาย ติรณพิชส์ แย้มชื่น อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
157 6202615396 นาย ดิตถ์วัต ตันเวทยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
158 6202615404 นางสาว กัลยรัตน์ จิระรัตนเมธากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
159 6202615412 นางสาว อิศราภรณ์ เลิศวัฒนมงคล อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
160 6202615420 นางสาว ธนมาศ เติมสินวาณิช อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
161 6202615438 นาย ปวริศ เหล่ามานะเจริญ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
162 6202615446 นางสาว วริศรา เดชเสน อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
163 6202615453 นาย กรินทร์ ลัคนาวิพุธ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
164 6202615461 นาย ธนสันต์ สุสินนท์ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
165 6202615479 นางสาว จิราพัชร สวนสิน รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
166 6202615487 นางสาว กิตติพร คงทน ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
167 6202615495 นางสาว ชนัญชนม์ สิรมิาลัยพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
168 6202615503 นาย เสฏฐวุฒิ ยงสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
169 6202615511 นางสาว พิชญา สุวรรณเขตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
170 6202615529 นางสาว พรนภา สิงหเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
171 6202615537 นางสาว สริตา เลาหรุ่งชัยฤทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
172 6202615545 นางสาว อารยา เกตุมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
173 6202615552 นางสาว ชัญญา กอดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
174 6202615560 นาย ศุภกฤษ บูรณวิเศษกุล อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
175 6202615578 นางสาว รวินันท์ ชุ่มสายันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
176 6202615586 นางสาว จณิสตา วิจิตรเศรษฐกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
177 6202615594 นางสาว ธนพร จิตต์จํานงค์ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
178 6202615602 นางสาว พิมมาดา ถินขาว อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
179 6202615610 นาย สุรนันท์ แก้วไทย อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
180 6202615628 นางสาว กัญญาณัฐ ย้อยเสริฐสุทธ์ิ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
181 6202615636 นางสาว กัญญณัช กรณ์กุลวาณิช ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
182 6202615644 นางสาว ยลคณา กิจจาการ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
183 6202615651 นางสาว อารยา พรายกระสินธ์ุ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
184 6202615669 นางสาว ณัฐการ พิระภิญโญ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
185 6202615677 นางสาว อัญญ์ชิสา ตรีศิชัยนนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
186 6202615685 นาย คณิศร เอกมณี รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
187 6202615693 นางสาว มัญชุพรณ์ วรเชษอมร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
188 6202615701 นางสาว ภัทร์วิภา โพธิสมภาพวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
189 6202615719 นางสาว สริตา รักษาราษฎร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
190 6202615727 นางสาว จันทิมา มัยมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
191 6202615735 นางสาว กานต์ธีรา เหรียญนิติกร อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
192 6202615743 นางสาว ฐิตาภา ทาเงิน อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
193 6202615750 นางสาว ปิยพร พลอยนิน ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
194 6202615768 นางสาว กรภัทร์ ศิริโภคานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
195 6202615776 นางสาว พิชพรวรรณ ชูศิริเถียร อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
196 6202615784 นางสาว อาริยา ประเสริฐเวศยากร อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
197 6202615792 นางสาว รชดาวรรณ เล้าเจริญชัย อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
198 6202615800 นางสาว พัชริญาน์ โชติฐิติพัทธ์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
199 6202615818 นางสาว ชญานุช ตัณฑศิลป์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
200 6202615826 นางสาว ตะวันวาด ศรีศักดิ์ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
201 6202615834 นางสาว วสุนันท์ ไชยโกมล รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
202 6202615842 นางสาว พัชรมัย พลเย่ียม ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
203 6202615859 นางสาว ลักษิกา กันดุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
204 6202615867 นางสาว จิดาภา ดวงนามล รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
205 6202615875 นางสาว นัชชา ภัทราวราพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
206 6202615883 นางสาว กานต์ธิดา สวนจักร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
207 6202615891 นางสาว สุภชา แสนใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
208 6202615909 นางสาว วรดา พันธ์ุอนุรักษ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
209 6202615917 นางสาว พิชชา เดชะศิลารักษ์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
210 6202615925 นาย ภูมิไผท ประมวลธน อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
211 6202615933 นางสาว ณัฏฐ์ณรัณ เหมือนเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
212 6202615941 นางสาว ศกลรัตน์ เกษมสายชนม์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
213 6202615958 นางสาว นพรัตน์ กองศรีกุลดิลก อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
214 6202615966 นางสาว พนิดา อุณหทวีทรัพย์ อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
215 6202615974 นางสาว ศิรภัสสร เก่งธัญญกร อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
216 6202615982 นางสาว นิศานาถ มาราจันทร์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
217 6202615990 นางสาว เกวลิน ฉิมพันธ์ุ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
218 6202616006 นางสาว พีรดา บัณฑิตพรรณ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
219 6202616014 นางสาว แพรวพรรณ พรหมบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
220 6202616022 นางสาว นัจนันทน์ เลื่อมใส ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
221 6202616030 นางสาว ชมพูนุช ไทยรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
222 6202616048 นางสาว ชนิกานต์ ขวัญเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
223 6202616055 นางสาว พิมพ์ลภัส ชยุตสาหกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
224 6202616063 นางสาว ธมนวรรณ ดีเป็นธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
225 6202616071 นางสาว คันธรส บุญราศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
226 6202616089 นางสาว สุรีย์นิภา พิทักษ์วุฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
227 6202616097 นางสาว กชนิภา พงศาปาน อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
228 6202616105 นางสาว ชิษณุชา มุสิกะชะนะ อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
229 6202616113 นางสาว ภาสิณี มะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
230 6202616121 นางสาว ณิชารีย์ ศรีสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
231 6202616139 นางสาว เปมิกา พิบูลย์วรกุล อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
232 6202616147 นาย ชาติศิริ รัตนะรัต อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
233 6202620016 นางสาว ณัฏฐา บุญธรรม อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
234 6202620024 นาย ศรันย์ ภิญโญรัตนกิจ อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
235 6202620032 นางสาว กุลนิษฐ์ อะสิธิมัง อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
236 6202620040 นางสาว ตะวัน เจียมวีระบรรยง อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
237 6202625015 นาย วรโชติ ศรีธวัชพงศ์ อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
238 6202625023 นาย ปัณณธร เลิศศศิภากร อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
239 6202625031 นางสาว พิมพ์นเรศ ภูโต อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
240 6202625049 นางสาว ศตพร เกษรศิริ อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
241 6202625056 นาย บูรณ์พิภพ ศิวะศุภกาญจน์ อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
242 6202625064 นาย หฤษฎ์ ศักดิ์บุญ อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
243 6202625098 นางสาว กัญญลักษณ์ บุญยะรัตน์ อาจารย์สรรพศักดิ์ ชัชวาลย์ บร.5-S201
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244 6202680028 นาย กฤตยชญ์ เขมะพรรคพงษ์ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
245 6202680069 นาย กฤตนน ปุญญะยันต์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
246 6202680077 นาย สุธีรัชต์ มณฑาณี ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
247 6202680085 นางสาว ปณิตา พิทยาวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
248 6202680093 นาย ภาสพล พงศ์เมธีกุล รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
249 6202680101 นาย ภูมิอนันต์ อยู่ย่ิง ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลมัีคเดช บร.4-215
250 6202680119 นางสาว ปุณยนุช ปัญญาธนคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
251 6202680127 นางสาว ณัชชา ทีเก่ง รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
252 6202680135 นางสาว ขวัญวรางค์ เกียรติสมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
253 6202680143 นาย กนกพันธ์ุ เย็นเศรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
254 6202680150 นางสาว ณิชาภัทร เสตะปุระ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
255 6202680168 นาย วรากร แก้วมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยัยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
256 6202680176 นางสาว มัทวัน จารุกิจไพศาล อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
257 6202680184 นางสาว ชมพูนุท ป่ินทอง อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
258 6202680192 นาย ธันยธรณ์ ชํานาญวงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
259 6202680200 นาย ภัทรกฤต ศรีภัทรสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
260 6202680218 นางสาว วิมลศิริ งามจิตต์ประเสรฐิ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
261 6202680226 นางสาว กัญญ์วรา มนตรี อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
262 6202680234 นางสาว พัชรพร แสงอ่อน อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
263 6202680242 นาย ปาวาร ชูตินันทน์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
264 6202680267 นางสาว ณัฐวรรณ ประสพพรพิบูลย์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
265 6202680275 นางสาว ชญานิศ ประชุมโชติ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
266 6202680283 นางสาว ศิรินญา จันทรท์อง รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
267 6202680291 นาย กันทรากร ไตรพันธ์วณิช ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
268 6202680309 นางสาว อนัญญา ผาติสวัสดิ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
269 6202680317 นางสาว ลัทธพรรณ กองเงินงาม รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
270 6202680325 นางสาว พิมพ์ลภัส เลี่ยวไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
271 6202680333 นางสาว ประภาศิริ ทอนใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
272 6202680341 นางสาว จิตสุดา จันทร์สวุรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
273 6202680358 นาย พิชญุตม์ รงศ์จําเริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
274 6202680366 นางสาว ณัชชา จันทร์ครุฑ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
275 6202680382 นางสาว กันต์ฤทัย ก้านทอง อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
276 6202680390 นางสาว สุชญา ลีวงศ์เจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
277 6202680408 นางสาว วริศรา วงศ์เดือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
278 6202680416 นางสาว นริสา อุดล อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
279 6202680424 นางสาว คุณชวัล วงษ์พึ่งตน อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
280 6202680432 นางสาว อัจฉรียา บุญทิพย์ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
281 6202680440 นางสาว เพชรรินทร์ ไพโรจน์พงศา อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
282 6202680457 นาย เกียรติยศ แขนสูงเนิน ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
283 6202680465 นาย ธีรัตม์ รวยสูงเนิน ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
284 6202680481 นางสาว พรณิชา รัตนโชติ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
285 6202680499 นางสาว นัทธ์หทัย ศิริวัฒนรักษ์ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
286 6202680507 นางสาว ณัชชาพร สําเภา รองศาสตราจารย ์ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
287 6202680515 นางสาว กานติมา เชาวน์วิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
288 6202680523 นางสาว มนัสนันท์ โอตาคาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
289 6202680531 นางสาว ธัญรัศม์ สิงห์บวรนันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
290 6202680549 นางสาว เกล็ดดาว ปัตพี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
291 6202680556 นางสาว ชาลิสา นาอุดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดงุศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
292 6202680564 นางสาว ณัฐชยา มงคลศรีสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
293 6202680572 นางสาว ไพลิน วรรณศรี อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
294 6202680580 นางสาว ธมลธร ยาวิละ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
295 6202680598 นางสาว ปริยพัตร ทรายแก่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
296 6202680606 นางสาว กิตติยา ไมล์หรือ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
297 6202680614 นางสาว กรรวี เปรมปรีดิ์ อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
298 6202680622 นางสาว ธัญรัตน์ ชัยปรีชา อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
299 6202680630 นางสาว สุรัชดา มหาโภไคย อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
300 6202680648 นางสาว ธิติมา นกอินทรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
301 6202680655 นาย ธนพงศ์ ขยันกิจ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
302 6202680663 นาย ชนกันต์ เลิศประดิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
303 6202680671 นาย ภัทรเวทย์ พิริยะปัญญาพร ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
304 6202680689 นางสาว อรวรรณ อุปวรรณะ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
305 6202680697 นางสาว ม่ิงขวัญ จารุศิริพิพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
306 6202680705 นางสาว อาจารีย์ จิตพินิจยล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
307 6202680713 นาย วรนพ เผื่อนเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
308 6202680721 นางสาว ณัฏฐ์รุจา วัยนิพิฐพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
309 6202680739 นาย ปรินทร์ สุวรรณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
310 6202680747 นางสาว ทัศนาพรรณ แทนชื่น อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
311 6202680754 นางสาว ปัทมพร แก้วดํา อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
312 6202680762 นางสาว กาญจนา สุวาหลํา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
313 6202680770 นางสาว รมิดา ถ่ินนัยธร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
314 6202680788 นางสาว อสมาภรณ์ ฤทธ์ิชู อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
315 6202685019 นางสาว ธนกุล วิสาขะกุล อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
316 6202685027 นางสาว มติกา จองศักดิ์ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
317 6202685035 นางสาว ชญานุตม์ สายะบุตร อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
318 6202685043 นาย ชวัล บุญญวิฑิต ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
319 6202685050 นาย ณฐพงศ์ รอดปรีชา ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
320 6202685068 นาย พฤทธ์ิ สวัสดี รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
321 6202685076 นาย กรณินทร์ อําพันแสง ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
322 6202685084 นางสาว ชวัลญา จันทรอําไพวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
323 6202685092 นางสาว พิมพ์ลภัส เนืองเศรฐพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
324 6202685100 นางสาว นันท์นภัส ภู่ศรีสลับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
325 6202685118 นางสาว ธนัชชา เข่ือนขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
326 6202685126 นางสาว ศุภิสรา บุญย่ิงกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
327 6202685134 นาย พงศ์สุรีย์ ศรีคิรินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
328 6202685142 นาย ณภัทร อิศรภักดี อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
329 6202685159 นาย สรธร พรวิชุลดา อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
330 6202685175 นาย พัฒนวริศ วีรุตมเสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
331 6202685183 นางสาว กุลทรัพย์ ชัยอมรทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
332 6202685191 นางสาว อริสรา สุกหอม อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
333 6202685209 นางสาว ศศิชา อนันตชัย อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
334 6202685217 นางสาว มณฑกาญจน์ นาเพาะผล อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
335 6202685225 นางสาว ภสินี สันติพิพัฒนพงศ์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
336 6202685233 นางสาว กนธิชา เล็กกระจ่าง ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
337 6202685241 นางสาว ฐานิตา กิจจะสุวรรณ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
338 6202685258 นาย ธีรัช เทียนภักดีประสาท รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
339 6202685266 นางสาว นภสร งามเลิศวิทยากุล ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
340 6202685274 นางสาว วริษฐา เอ่ียมพรสิน รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
341 6202685282 นาย กษิดิ์เดช แสงประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
342 6202685290 นางสาว พิมพิศา ภัทรพันธ์ุพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
343 6202685308 นางสาว มาธวีร์ วัชรัตน์พงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
344 6202685316 นาย ภูริณัฐ ศิริชัยสินธพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
345 6202685324 นางสาว ตระการตา ปันยารชุน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
346 6202685332 นาย ต้องตํารา ศรีทรานนท์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
347 6202685357 นางสาว กรกนก อมรสุนทรสิริ อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
348 6202685365 นางสาว ภัทรนันท์ รัตนบํารุงวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
349 6202685373 นางสาว ธนัชภัค ศรีนิลทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
350 6202685381 นาย กีรทรรพ์ เผ่าสังข์ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
351 6202685399 นาย ณรภัทร วีระประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
352 6202685407 นางสาว ณิชกานต์ ประสพศิลป อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
353 6202685423 นาย ศิรวิชญ์ ทศพรวิชัย อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
354 6202685449 นาย ลิญพิชญ์ นุ่มน้อย ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
355 6202685456 นางสาว ณัชชารีย์ ฤทธิพิชัยวัฒน์ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
356 6202685464 นาย ชิษณุพงศ์ นวลทอง รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
357 6202685472 นางสาว กนกอร สิริปัญญานนท์ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
358 6202685480 นางสาว ณิชากร สันติวิวัฒนพงศ์ รองศาสตราจารย ์ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
359 6202685498 นาย ปรมินทร์ ศรีศุภฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
360 6202685506 นางสาว อรวรรยา อํ่าบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
361 6202685514 นางสาว ภาณิชา ดีศรีศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
362 6202685522 นางสาว อภิชญา จันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
363 6202685530 นาย ธราธร อุดมวัชรรัศมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
364 6202685548 นางสาว บุษยมาศ แจ่มจ้า อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
365 6202685555 นาย จิรันธนิน ปุ่นน่ิม อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
366 6202685563 นางสาว อายซ๊ะย์ ชาวชะไว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
367 6202685571 นางสาว วาสิตา นวลย่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
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368 6202685589 นางสาว เพชรลดา มงคลศรีสวัสดิ์ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
369 6202685605 นาย ภัคพล พรธารักษ์เจริญ อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
370 6202685613 นางสาว ชนิสรา ทัศนไพโรจน์ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
371 6202685639 นาย ธนภัท อัสสานุพงศ์ อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
372 6202685647 นางสาว ณัฐสินี กาญจนพิบูลย์ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
373 6202685654 นางสาว กฤษฎาวัลย์ ชูเกียรติศิริ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
374 6202685662 นางสาว สาวิตรี มีทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
375 6202685670 นางสาว มาลินี นามฉวี ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
376 6202685688 นางสาว ณัฐวีร ไชยสิงห์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
377 6202685704 นาย ขจรศักดิ์ ลินนนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
378 6202685712 นาย ภากร น่ิมนวล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
379 6202685720 นาย ภัทรพล แก้วแกม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
380 6202685738 นางสาว พัทธนันต์ เข็มราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
381 6202685746 นางสาว กุลกันยา กีรติพินิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
382 6202685761 นางสาว โยษิตา เกษมนิติกรณ์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
383 6202685779 นาย ภูรินท์ ดีหลี อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
384 6202685787 นางสาว ณัฐสุดา ปานจักร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
385 6202685795 นางสาว ธมนวรรณ ทรัพย์คงคลัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
386 6202685803 นาย ชนินทร์ ผลพึ่งคิด อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
387 6202685811 นาย วัชรนนท์ พสุเดชสุพิทย์ อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
388 6202685829 นางสาว อิสริยาภรณ์ มีแจ้ง อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
389 6202685837 นางสาว ณัฐพัชร์ พนมวัน ณ อยุธยา อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
390 6202685845 นางสาว เนตรนภา เกียรติรัศมี ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
391 6202685860 นางสาว เบญจวรรณ จรูญธรรม ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
392 6202685878 นางสาว พิมพ์ลภัส บุญยืนม่ัน รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
393 6202685886 นางสาว ปรียาพร ปัญญาพวก ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
394 6202685894 นาย กษมา สมศรี รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
395 6202685902 นางสาว ชนิกานต์ น้อมพิทกัษ์เจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
396 6202685910 นางสาว เพียรเกล้า สังขรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
397 6202685928 นาย ชิสนุ พงษ์สมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
398 6202685936 นางสาว เฉิดลักษณ์ สันทัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310



เลขทะเบียน ชื่อ นามสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ห้องพบ อ.ที่ปรึกษา
399 6202685944 นาย นวมินทร์ นามวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
400 6202685951 นาย ณัฐชนนท์ ศรีคล้าย อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
401 6202685969 นาย สิรภพ สุนทรวีระ อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
402 6202685977 นางสาว ขวัญข้าว สาแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
403 6202685985 นางสาว วรรณกานต์ วรรณศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
404 6202686009 นางสาว ศศินันท์ อาชาเทวัญ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
405 6202686017 นางสาว ณัฐทิตา หนันดูน อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
406 6202686025 นางสาว พิมพ์ชนก เก้ืออนุกูลกิจ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
407 6202686041 นาย กัณวัตม์ สุขสงวน อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
408 6202686058 นางสาว นัฐชนก อารัญภาณุ ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
409 6202686066 นางสาว หัทยา คิดประเสริฐ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชนุหจินดา บร.5-S201
410 6202686074 นางสาว อธิญญา มณีประเสริฐ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
411 6202686090 นาย สหรัฐ อารีรัตน์ ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
412 6202686108 นาย สรวิชญ์ ณ สุพรรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
413 6202686116 นางสาว วลัยพรรณ เอ้ือจิรกาล รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
414 6202686124 นางสาว พิมพ์ธิดา ฤทธ์ิบํารุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
415 6202686132 นางสาว สุพิชฌาย์ ประภากิตติรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
416 6202686140 นางสาว ปานวิภา ชาตินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
417 6202686157 นางสาว จิรัชญา เสมเพียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
418 6202686165 นางสาว กุลนิภา เกียรติสิน อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
419 6202686173 นาย ณพัฒน์ ทาแจ้ อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
420 6202686199 นางสาว ฐิติกานต์ ศรีบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
421 6202686207 นางสาว สุชีรา ผุดผ่อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
422 6202686215 นางสาว ฐิติวรดา จังธนสมบัติ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212
423 6202686231 นางสาว จารุวรรณ ศิริธรรม อาจารย์ ดร.กนต์พนัส ดํารงวงศ์ บร.5-S203
424 6202686256 นางสาว กันตา สุทธมนัสวงษ์ อาจารย์ ดร.วรพนธ์ วัฒนาธร บร.5-S202
425 6202686264 นางสาว ปวีณ์นุช จันทรวิภาดา อาจารย์ ดร.วินัย นาดี บร.5-S303
426 6202686272 นาย ณัฐภูมิ แววสง่า ศาสตราจารย์ ดร.อัญญา ขันธวิทย์ บร.4-214
427 6202686280 นางสาว ศุภิสรา แป้นเจริญ ศาสตราจารย์ ดร.พรชัย ชุนหจินดา บร.5-S201
428 6202686298 นางสาว สุพิชชา พีรพัฒนภูมิ รองศาสตราจารย์ ดร.พันทิศา ภาวบุตร บร.5-S203
429 6202686306 นางสาว ธนภรณ์ เกิดสมนึก ศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ลีมัคเดช บร.4-215
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430 6202686314 นาย กรรชัย มีแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต บร.5-S212
431 6202686322 นางสาว ปาณิศา สืบสุข รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  เลิศวรรณวิทย์ บร.5-S305
432 6202686330 นางสาว ปณญา นภาพงศ์สุริยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ  ยลระบิล บร.5-S210
433 6202686348 นาย ภัทรพล สุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศจี  ศิริไกร บร.4-212
434 6202686355 นาย บดียศ วจนะถาวรชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์  กุลวิเศษชนะ บร.5-S310
435 6202686363 นาย คณิติน ลีละวัฒน์วัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ  ผดุงศักดิ์สวัสดิ์ บร.5-S202
436 6202686371 นาย จิรภัทร ประดิษฐ์ อาจารย์ ดร.อรุณี  ตันวิสุทธ์ิ บร.4-213
437 6202686389 นางสาว ลลิตา แซ่อ่ึง อาจารย์ ดร.วัฒนี  ศิริทัตสวัสดิ์ บร.5-S211
438 6202686397 นางสาว มารีนา วาริชชาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกตุวดี สมบูรณ์ทวี บร.5-S304
439 6202686413 นาย วัชร ลิ้มประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี ฤกษ์ขํา บร.5-S310
440 6202686421 นางสาว ปิยวรรณ เดชจิตต์ อาจารย์ ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ บร.5-S212


