
ล ำดับ  เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รหัสอำจำรย์ ห้องพบอ.ท่ีปรึกษำ

1  6302450017  นางสาวณิชกานต์ กล่ินสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

2  6302490013  นางสาวณัชชา ทองภาพ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

3  6302490021  นายรัชชานนท์ คังคะสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

4  6302510018  นางสาวนิสรีน สะกะแย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

5  6302520017  นางสาวณัฐธิดา อุ่นใจ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

6  6302520025  นางสาวมณฑิตา กรมแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

7  6302520033  นางสาวศิริรัตน์ ประไวย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

8  6302520041  นางสาววิยดา เผือกไร รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

9  6302540015  นางสาวปารียา ร่ืนสุข อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

10  6302610016  นางสาวอภิชญา ระจิตด ารงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

11  6302610024  นางสาวนารีรัตน์ บุญประดิษฐ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

12  6302610032  นางสาวฉัตรรินทร์ มาศวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

13  6302610040  นางสาวญาดา มณีสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

14  6302610057  นางสาวชญานิศ ชูเกิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

15  6302610065  นางสาวกฤตกานต์ เกิดผล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

16  6302610073  นางสาวอรพรรณ ภุมรินทร์ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

17  6302610081  นางสาวสุปัญญาภรณ์ ทัศนวิสุทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

18  6302610099  นางสาวพลอยพัสตร์ ขันกสิกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

19  6302610107  นายสุรพงษ์ จันทบูรณ์ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

20  6302610115  นางสาวทอฝัน จ านรรจ์สิริ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

21  6302610123  นางสาวดาริกา สุราฤทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

22  6302610131  นางสาวจิรัชญา ถนอมสุข อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

23  6302610149  นางสาวไพลิน วิจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

24  6302610156  นางสาวสุรีย์ประภา สายสมุทร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

25  6302610164  นางสาวสุพรรษา ทองป่ิน รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

26  6302610172  นางสาวศศิชา วิเศษศิริกุล อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

27  6302610180  นางสาวนีรชา กูรมะสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

28  6302610198  นายพิเชฐพัน แก้วเมืองเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

29  6302610206  นางสาวภัคจิรา อินทร์แสงทอง รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

30  6302610214  นางสาวสุชาวดี ร้อยแก้ว อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

31  6302610222  นางสาวสิริวรรณ ศรีสุขใส ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

32  6302610230  นายกัณวัตม์ สุขสงวน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

33  6302610248  นางสาวจิณณ์ณิตา ละออพัฒนาสกุล อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

รำยช่ืออำจำรย์ใหม่พบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ หลักสูตร 4 ปี (ศูนย์รังสิต) รหัส 63

วันอังคำรท่ี 4 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30-15.00 น. ณ อำคำร SC3 มธ.ศูนย์รังสิต

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.
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34  6302610255  นางสาวจารวี วงศ์วิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

35  6302610263  นางสาวจิตรดา ใจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

36  6302610271  นางสาวชติมณฑน์ สิมงาม อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

37  6302610289  นางสาวอารีรัตน์ แซ่โค้ว รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

38  6302610297  นายเอ้ืออังกูร ภักดีโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

39  6302610305  นางสาวภารศา เมธยะกุล อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

40  6302610313  นางสาวสิรี ตรียาพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

41  6302620015  นายแทนกาย ค าแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

42  6302620023  นางสาวนับเดือน บุญจวงสิริสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

43  6302620031  นายธาม แสงเลิศศิลปชัย อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

44  6302620049  นางสาวขวัญชนก ขุนบุญจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

45  6302620056  นางสาวปุลศิริ วรพันธ์ตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

46  6302620064  นายพชรภัทร สินไพบูลย์ผล รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

47  6302620072  นางสาวธนภรณ์ ป่ินแก้ว อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

48  6302620080  นางสาวสุจิตรา รัชมูลตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

49  6302625014  นายวริทธ์ิ วนาปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

50  6302625022  นายปัญญปราชญ์ อรรจน์สาธิต อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

51  6302625030  นายมัคสซิมิเล่ียน ฮาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

52  6302625048  นายกฤตภัค ชัยวรรณะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

53  6302625055  นายศรัณ จรรยานุภาพ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

54  6302625063  นายพร้อมเวธน์ เหรียญรักวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

55  6302625071  นายสรชัช พุทไธสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

56  6302625089  นายสุกฤษฏ์ิ เสริมวิลาสกุล อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

57  6302625097  นางสาวพิชามญช์ุ ล้ิมไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

58  6302680019  นางสาวบุษบา เชาวรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

59  6302680027  นางสาวจิรภัทร์ พรพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

60  6302680035  นางสาวธัญยธรญ์ เฮงคณนา อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

61  6302680043  นางสาวรวินท์นิภา เย่ายวน รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

62  6302680050  นางสาวสุวรินทร์ วชิรสุทธานันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

63  6302680068  นางสาวณัฐปาลี ยนต์สมบัติ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

64  6302680076  นางสาวพัชรวลัย กัดผุ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

65  6302680084  นางสาวชญานิศ โตมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

66  6302680092  นางสาวพิมพ์ชนก ครองม่ิงมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19
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67  6302680100  นางสาวลักษมณ รัศมีอักษรสกุล อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

68  6302680118  นางสาวญาณิศา สันติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

69  6302680126  นางสาวณัฐนรี โพธ์ิงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

70  6302680134  นางสาวอรญา จันทร์ตรี อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

71  6302680142  นางสาววิมล พันธ์โกมุท รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

72  6302680159  นางสาวสุพิชฌาย์ อ้นคง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

73  6302680167  นางสาวสราญรัตน์ สกุลโรจนโยธิน อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

74  6302680175  นางสาวกุลนิษฐ์ ยกยอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

75  6302680183  นางสาวพัทธ์ธีรา กมลศิริวรรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

76  6302680191  นางสาวปัณฑ์ชนิต วงษ์เมฆ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

77  6302680209  นางสาวพุธิตา ปิยะตันติ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

78  6302680217  นางสาวภาสิกา รัตนะ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

79  6302680225  นางสาวกมลกร ประดิษฐ์วงศ์วาน รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

80  6302680233  นางสาวจริยาภรณ์ กุลชอนสถิตย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

81  6302680241  นางสาวชญานิน ดุษฎีกุลวิวัฒน์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

82  6302680258  นางสาวจารุปิยา ขุนไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

83  6302680266  นางสาวพัตรพิมล ศรีสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

84  6302680274  นางสาวไอรินทร์ อภิโชควัชรพงศ์ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

85  6302680282  นางสาวกัลยารัตน์ ยุพฤทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

86  6302680290  นางสาวนัชชา ปานเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

87  6302680308  นางสาวสุพิชญา หลินหะตระกูล อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

88  6302680316  นางสาวชัญญา ถาวรคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

89  6302680324  นางสาวกัญญาพัชร อยู่ชัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

90  6302680332  นางสาววัลย์รดา เชฐบัณฑิตย์ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

91  6302680340  นางสาวรุจาภา บางลานศิริกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

92  6302680357  นางสาวสุพิชชา วาจาสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

93  6302680365  นางสาวศศิชา แสนสวัสด์ิ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

94  6302680373  นางสาวชนกนันท์ แตงเข็ม อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

95  6302680381  นางสาวกัลยรัตน์ ผดุงพัฒโนดม รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

96  6302680399  นางสาวอาภากร มณีวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

97  6302680407  นางสาวนันท์นภัส สาระบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

98  6302680415  นางสาวชนากานต์ เอ้ือโชติคุณ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

99  6302680423  นางสาวอรณิชา ผโลดม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17
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ล ำดับ  เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รหัสอำจำรย์ ห้องพบอ.ท่ีปรึกษำ

รำยช่ืออำจำรย์ใหม่พบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ หลักสูตร 4 ปี (ศูนย์รังสิต) รหัส 63

วันอังคำรท่ี 4 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30-15.00 น. ณ อำคำร SC3 มธ.ศูนย์รังสิต

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.

100  6302680431  นางสาวพรพิมล ปาป้อง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

101  6302680449  นางสาวเยาวพา บุญล้ า อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

102  6302680456  นางสาวพิรยา ศรีสุบาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

103  6302680464  นางสาวสิดามัน บุญญาภากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

104  6302680472  นางสาวพชร ชาติพงศ์ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

105  6302680480  นางสาวกัญชิตา เชาวิทยา รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

106  6302680498  นางสาวเวธกา ปอนเกษม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

107  6302680506  นางสาวณัฐณิชา สุพัฒนาพงศ์ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

108  6302680514  นางสาวภัทรนันท์ จิตสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

109  6302680522  นางสาวสุภัตรา วงษ์เกษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

110  6302680530  นางสาวกุลทรัพย์ ชัยอมรทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

111  6302680548  นางสาววิชญาพร วิทยโกมล อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

112  6302680555  นางสาวศศิธร ภาจิตต์ใจม่ัน รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

113  6302680563  นางสาวแพรพร พืชมงคล รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

114  6302680571  นางสาวปณิตา เชาว์แก้ววิธ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

115  6302680589  นางสาวชญานิศ อุยยางกูล อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

116  6302680597  นางสาวพุทธา ถาวรวงศ์สกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

117  6302680605  นางสาวอันนา สุทธิบัญชากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

118  6302680613  นางสาวปิยรินทร์ ณ สงขลา อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

119  6302680621  นางสาวสุรีย์กาญจน์ สุทิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

120  6302680639  นางสาวทรรศนันทร์ นิจพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

121  6302680647  นางสาวณัฐมน ศักด์ิเกษมกฤต อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

122  6302680654  นางสาวศศินา กัลปพฤกษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

123  6302680662  นางสาวพิมพ์ชนก พรมมาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

124  6302680670  นางสาวสุพนิต ลีวรรณนภาใส อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

125  6302680688  นางสาวณัฐมลวรรณ ทับทองหลาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

126  6302680696  นางสาวณัฐธยาน์ พิถยชุณพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

127  6302680704  นางสาวอภิชญา อินทรีย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

128  6302680712  นางสาวณิชา ศักดานุภาพ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

129  6302680720  นางสาวพิชญาภา ตรีฤทธิวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

130  6302680738  นางสาวสุคนธา ค าชมภู รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

131  6302680746  นางสาวธนพร สุวลีรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

132  6302680753  นางสาวสุกฤตา โปสินธ์ุ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20
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ล ำดับ  เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รหัสอำจำรย์ ห้องพบอ.ท่ีปรึกษำ

รำยช่ืออำจำรย์ใหม่พบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ หลักสูตร 4 ปี (ศูนย์รังสิต) รหัส 63

วันอังคำรท่ี 4 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30-15.00 น. ณ อำคำร SC3 มธ.ศูนย์รังสิต

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.

133  6302680761  นางสาวณัชชาภัทร ศีลาเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

134  6302680779  นางสาวอินทิรา พรหมกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

135  6302680787  นางสาวชัชชญา หิรัญปภาวิชญ์ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

136  6302680795  นางสาวพิชญ์สินี วงศ์จ าปา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

137  6302680803  นางสาวจินต์ณัฐ บุญยเดชนราสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

138  6302680811  นางสาวชาลิสา สะสันเทียะ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

139  6302680829  นางสาวสุพิชชา เพ่ิมก าลังเมือง รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

140  6302680837  นางสาวจิรัชญา บุญยงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

141  6302680845  นางสาวอภิชญา โพธ์ิสิน อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

142  6302680852  นางสาวศตพร พูนสวัสด์ิพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

143  6302680860  นางสาวนรกมล สะตะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

144  6302680878  นางสาวอิสรีย์ ศรีมหาพรหม รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

145  6302680886  นางสาวศิวพร เรืองชัยศิวเวท อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

146  6302680894  นางสาวพิชญา สุทธิพันธ์กูร รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

147  6302680902  นางสาวณัฏฐ์ฑิดา ติงพิทักษ์สกุล รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

148  6302680910  นางสาวสุวภัทร หวังชูธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

149  6302680928  นางสาวภัทรวดี ยินดีผล อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

150  6302680936  นางสาวณภัทร เลิศสัตตพรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

151  6302680944  นางสาวเมทิยา วีระภาคย์การุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

152  6302680951  นางสาวนันท์นภัส วสุนทพิชัยกุล อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

153  6302680969  นางสาวธีร์วรา อารีรอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

154  6302680977  นางสาวพรไพลิน อินทร์หนู ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

155  6302680985  นางสาวมนฐ์สิชา วงษ์เวียงจันทร์ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

156  6302680993  นางสาววรรษมน ตระกูลศิริศักด์ิ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

157  6302681009  นางสาวอาฏีณา โคกเขา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

158  6302681017  นางสาวสุทธาทิพย์ ไพรพยอม อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

159  6302681025  นางสาวพชรชนก แสนยอดค า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

160  6302681033  นางสาวตวงพร มังคะลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

161  6302681041  นางสาวอลิสา แกล้วกล้า รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

162  6302681058  นางสาวรติพร วงษ์กรวรเวช อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

163  6302681066  นางสาวกุลรัตน์ จงอภิรัตนกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

164  6302681074  นางสาวนัทธมน วิโรจน์ตระการ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

165  6302681082  นายณัฐชลิต สงวนสินธุกุล รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221
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166  6302681090  นายมาร์ค อินทร์วิเชียร อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

167  6302681108  นายวัชริศร์ อินทร์หา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

168  6302681116  นายรัตนพงศ์ ศรีทวีป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

169  6302681124  นายวิทวัส วงศ์ชุติโรจน์ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

170  6302681132  นายศุภณัฐ มาศโอสถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

171  6302681140  นายศรัณย์ ประเสริฐวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

172  6302681157  นายชวนากร สุวรรณโพธ์ิ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

173  6302681165  นายศักด์ิณรงค์ ศรีกิตติวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

174  6302681173  นายธรณินทร์ เกิดทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

175  6302681181  นายเตชินท์ สายไฮค า อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

176  6302681199  นายณัฐกิจ บุญแจ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

177  6302681207  นายแดนชิน เศรษฐรังสี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

178  6302681215  นายคุณัชญ์ ราชลีวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

179  6302681223  นายสิรวิชญ์ ชมช่ืนธีรโสติ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

180  6302681231  นายชลดิถฐ์ อุ่นภมรหล้า รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

181  6302681249  นายปภังกร แสงสว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

182  6302681256  นายธีรภัทร ภัทรเวสน์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

183  6302681264  นายนนทพัทธ์ รักงาม อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

184  6302681272  นายณวัฒน์ ชวนะปราณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

185  6302681280  นายทศพร สถิตย์เดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

186  6302681298  นายธรรศ จินตวิวัฒน์วงศ์ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

187  6302681306  นายสรรฉัตร แจ้งใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

188  6302681314  นายกานต์ชนม์ กริชนิกรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

189  6302681322  นายสัณฑพงศ์ หอมหวล อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

190  6302681330  นายปุรเชษฐ์ เพราะสุนทร รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

191  6302681348  นายพุฒิพงศ์ ขาวพุ่ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

192  6302681355  นายกฤษณ์พัฒน์ อัศวดิษฐเลิศ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

193  6302681363  นายณัฐภัทร วิสุตกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

194  6302681371  นายพีรณัฐ อุดมการไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

195  6302681389  นายรัชตะสมิทธ์ ทองกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

196  6302681397  นายพลพล เพ็ชรฉกรรจ์ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

197  6302681405  นายวิชยุตม์ สรรเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

198  6302681413  นายสิทธิศักด์ิ สุขขี รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226
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ล ำดับ  เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รหัสอำจำรย์ ห้องพบอ.ท่ีปรึกษำ

รำยช่ืออำจำรย์ใหม่พบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ หลักสูตร 4 ปี (ศูนย์รังสิต) รหัส 63
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คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.

199  6302681421  นายธนดล เป้ียปลูก รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

200  6302681439  นายวงศธร เจริญศิริโชติ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

201  6302681447  นายธนนันท์ คงพูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

202  6302681454  นายภัทรนันท์ แก้วปล่ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

203  6302681462  นายณัฐวัชร พรหมภินันท์ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

204  6302681470  นายญาณวัฒน์ โยธา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

205  6302681488  นายธนวัฒน์ สุเทียนทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

206  6302681496  นายป่ินพงศ์ ชูพรหมวงศ์ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

207  6302681504  นายทักษิณา บุษบงก์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

208  6302681512  นายณัฐพัชร์ ชินธนวัฒน์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

209  6302681520  นายพลวัตร ซ้ึงอดิชัยวิทย์ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

210  6302455016  นางสาวธนิตา มงคลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

211  6302495012  นางสาวนนทยา วัฒนะธ ารงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

212  6302495020  นางสาวนภัสสร จิตติวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

213  6302495038  นางสาวสุนิสา สนเส็ม อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

214  6302495046  นางสาวเกณิกา วงษ์เปีย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

215  6302515009  นางสาวสิริรัตน์ สัตยานันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

216  6302525016  นางสาวศศิกาญจน์ กิจสัมฤทธ์ิภิญโญ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

217  6302525024  นายณัฐพงศ์ ช านาญศรี อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

218  6302525032  นางสาวชลดา ยันตะพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

219  6302525040  นางสาวเนตรชนก บุญมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

220  6302525057  นายบรรดาศักด์ิ หนูสิน อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

221  6302525065  นายกฤตย์ สระแสงตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

222  6302535015  นายเสกฐวุฒิ กล่ันคุ้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

223  6302545014  นางสาวกนิษฐ์ชนก จันทร์แย้ม อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

224  6302615015  นางสาวจิตภัทท์ หาญโกธา รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

225  6302615023  นางสาวอาศิรา โตรุ่งเรืองยศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

226  6302615031  นางสาวธนัชชา นาคพิพัฒน์ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

227  6302615049  นางสาวกัญญารัตน์ อมรรัตน์ธ ารงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

228  6302615056  นางสาวสิริกาญจน์ เกาะก่ิงกุลพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

229  6302615064  นางสาวรัตนาพร อุดมเชียร รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

230  6302615072  นายจุรานนท์ บุระผากา อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

231  6302615080  นายปฏิภาณ ศรีใส รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229
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232  6302615098  นางสาววิภาวี ประนมศรี รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

233  6302615106  นายศิรพัฒน์ ศิริสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

234  6302615114  นายพัศพงศ์ อรุณศิริโชค อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

235  6302615122  นางสาวกรรณิกา ชูแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

236  6302615130  นางสาวอาภารวี ธรรมสถิตย์สุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

237  6302615148  นางสาวพิชญ์สินี เหมือนเพชร์ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

238  6302615155  นายรัชชานนท์ ราชพรหมมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

239  6302615163  นางสาวรังสิมา สุรังสิมันต์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

240  6302615171  นางสาวกวิสรา บริสุทธ์ิ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

241  6302615189  นางสาวภาวิณี เรืองชัยศิวเวท รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

242  6302615197  นางสาวภาสินี ล าพู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

243  6302615205  นางสาวสุภาพร หนูหา อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

244  6302615213  นางสาวชลันดา บุญอ้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

245  6302615221  นางสาวธมลวรรณ สิทธิไพศาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

246  6302615239  นายธนพัฒน์ พันธ์ก่ า รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

247  6302615247  นายวรวิช พรชัยวรรณาชาติ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

248  6302615254  นางสาวกชกร กระแสแสง รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

249  6302615262  นางสาวเทพธิดา ทองประศาสน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

250  6302615270  นางสาวอริยา อุ่นใจ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

251  6302615288  นางสาวกัลยณัฐ สมัครพงศ์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

252  6302615296  นายธนโชติ มาลีหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

253  6302615304  นางสาวทักษนันท์ จันทร์ทวิชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

254  6302615312  นางสาวปรัชญาภรณ์ อาจแสน อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

255  6302615320  นายคคนะ จิตสุชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

256  6302615338  นายสวดทชัย พัฒนะจิรัฐิติกาล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

257  6302615346  นางสาวพิชญาภา สาระศาลิน อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

258  6302615353  นางสาวฉัตรชนก วิทูรเดช รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

259  6302615361  นายนวภูมิ พานิชย์วิไล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

260  6302615379  นางสาวจินดาหรา ช่ืนจิตต์ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

261  6302615387  นายปรินทร์ บุณยสุรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

262  6302615395  นางสาวญาตาวี จันตะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

263  6302615403  นางสาวนนทกร สุราวุธ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

264  6302615411  นางสาวชนกกมล อินทรวง อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231
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คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.

265  6302615429  นางสาวพรพามา พิสิฐบุตร รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

266  6302615437  นางสาวพิมพ์ชนก เพชรสังข์ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

267  6302615445  นางสาวโชติกา อรุณภักดี รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

268  6302615452  นายภูริภัทร สันติพันธ์ุ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

269  6302615460  นางสาวธัญวรัตน์ ดีพูน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

270  6302685018  นายวโรตม์ วงษ์วิริยะกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

271  6302685026  นางสาวยศวดี หม่ืนทิว อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

272  6302685034  นางสาวณปภัช จูตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

273  6302685042  นางสาวณัฐณิชา เจริญกิจการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

274  6302685059  นางสาวภัทราภรณ์ ตะค า อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

275  6302685067  นางสาวป่ินมณี ศรีแก้วบวร รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

276  6302685075  นางสาวทานตะวัน เดือนทองสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

277  6302685083  นางสาวสิริยาดา สุวรรณ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

278  6302685091  นางสาวมุขสุดา ศรีอัครลาภ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

279  6302685109  นางสาวปัณชญา ศรีพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

280  6302685117  นางสาวณัชชา สะอาดดี รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

281  6302685125  นางสาวเมศิณี เทียนไชย อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

282  6302685133  นางสาวนฤมล เจริญพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

283  6302685141  นางสาวจิตตินันท์ วรขจิต รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

284  6302685158  นางสาววรดา จันทร์อุดม รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

285  6302685166  นางสาวภคพร เนียมประเสริฐ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

286  6302685174  นางสาววิรัตน์ศิริ สุวรรณศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

287  6302685182  นางสาวไอลลิน ยอดมูลคี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

288  6302685190  นางสาวภัครมาศ เดชพันธ์ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

289  6302685208  นางสาวณัฐรดา รัฐถานาวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

290  6302685216  นางสาวชนกนันท์ ภู่ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

291  6302685224  นางสาวฟาติมม์ เจริญชล อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

292  6302685232  นางสาวธนัท เกตุมณี รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

293  6302685240  นางสาวอริษา มานมูเลาะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

294  6302685257  นางสาวกนิษฐา ใสสุข อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

295  6302685265  นางสาวณัฐธีรา สังข์ศิริชัยกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

296  6302685273  นางสาวอสมาภรณ์ มุมาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

297  6302685281  นางสาวสุมนา จงรักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230
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ล ำดับ  เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รหัสอำจำรย์ ห้องพบอ.ท่ีปรึกษำ

รำยช่ืออำจำรย์ใหม่พบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ หลักสูตร 4 ปี (ศูนย์รังสิต) รหัส 63

วันอังคำรท่ี 4 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30-15.00 น. ณ อำคำร SC3 มธ.ศูนย์รังสิต

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.

298  6302685299  นางสาวลลิดา แก้วล าพูน อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

299  6302685307  นางสาวสุจิตรา ส่ือสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

300  6302685315  นางสาวธิชา เกียรติธีรธัช รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

301  6302685323  นางสาวฑิตยา ดาราแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

302  6302685331  นางสาวปิยาพัชร กระแสร์ภาค อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

303  6302685349  นางสาวกัลยกร พร้อมนฤฤทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

304  6302685356  นางสาวศุภธนเพ็ญ สว่างพานิช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

305  6302685364  นางสาวมนัสนันท์ ชีระอารี อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

306  6302685372  นางสาวกัญพิชช์ นิลด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

307  6302685380  นางสาวพิมพ์ชนก ต้ันพันธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

308  6302685398  นางสาววิภาดา นวลเปียน อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

309  6302685406  นางสาวพิชญาภัค ทองค า รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

310  6302685414  นางสาวอัยนาอ์ บูรณะศีล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

311  6302685422  นางสาวฐิตารีย์ สร้อยทอง อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

312  6302685430  นางสาวชนากานต์ เพ็ญโพธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

313  6302685448  นางสาวธัญสิริ จิตราวุธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

314  6302685455  นางสาวศศิกานต์ ศักดี รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

315  6302685463  นางสาวจิณภพัต รัตนวัชร์ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

316  6302685471  นางสาวธันย์ชนก เกษอุดมทรัพย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

317  6302685489  นางสาวรัชฎาพร ข่อยแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

318  6302685497  นางสาวณชนก วงศ์ศรีสันต์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

319  6302685505  นางสาวธัญรดี ลีวณิชย์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

320  6302685513  นางสาวปริตา เทพสุทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

321  6302685521  นางสาวสรินธร วิไลจิตต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

322  6302685539  นางสาวพิมพ์ชนก จงวิไลเกษม อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

323  6302685547  นางสาวปีวรา ชิตาพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

324  6302685554  นางสาวสิรภัทร พ่วงจีน ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

325  6302685562  นางสาวณัฐวดี อู่ผลเจริญ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

326  6302685570  นางสาวภัทรวรา มหาทัพกฤษ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

327  6302685588  นางสาวอักษราภัค อดุลย์พิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

328  6302685596  นางสาวสุตาภัทร กล้าหาญ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

329  6302685604  นางสาวปาลิตา โต๊ะวิเศษสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

330  6302685612  นางสาวภัคภรณ์ ลีไตรรงค์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227
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รำยช่ืออำจำรย์ใหม่พบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ หลักสูตร 4 ปี (ศูนย์รังสิต) รหัส 63
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คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.

331  6302685620  นางสาวสุธีมา สุขสันติมาศ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

332  6302685638  นางสาวศิรินันท์ จันทกุล อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

333  6302685646  นางสาวฐิติชัญญา กาหยี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

334  6302685653  นางสาวประวีณา รักษ์ศรีทอง รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

335  6302685661  นางสาวมณีทิพย์ เหลืองสิทธิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

336  6302685679  นางสาวบัวบูชา ศกุนตะฤทธ์ิ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

337  6302685687  นางสาวปฏิมากร สิงโหพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

338  6302685695  นางสาวกชพรรณ สุริยวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

339  6302685703  นางสาวพัชรภรณ์ มงคลเสริม อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

340  6302685711  นางสาวนลพรรณ หวลศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

341  6302685729  นางสาวบุญสิตา จันทรสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

342  6302685737  นางสาวปิยฉัตร สาสนะสุทิน อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

343  6302685745  นางสาวอารียา นาคอ่อน รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

344  6302685752  นางสาวณิชชรีย์ โชคดีทวีอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

345  6302685760  นางสาวชนินาถ ผลศิริปฐม อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

346  6302685778  นางสาวชนิสิกานต์ เลิศสิริสกุลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

347  6302685786  นางสาววัลงาม มัยฤทธิพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

348  6302685794  นางสาวพิชามญช์ุ นวมอ าพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

349  6302685802  นางสาวพิมตะวัน ควัฒน์กุล อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

350  6302685810  นางสาวณัชณิชา วรมาลี รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

351  6302685828  นางสาวปวริศา วิโรจน์ศิริ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

352  6302685836  นางสาวกุลปริยา มนเทียรทอง รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

353  6302685844  นางสาวแอนน่ี โบ ลุ๊ค อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

354  6302685851  นางสาวขวัญกมล สงวนศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

355  6302685869  นางสาวอมรรัตน์ ผโลปกรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

356  6302685877  นางสาวศิรภัสสร ชาครบัณฑิต อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

357  6302685885  นางสาวตุลยา ทักษิณา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

358  6302685893  นางสาวชนันรัตน์ สหัสภิรมย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

359  6302685901  นางสาวphenphitcha bunprong อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

360  6302685919  นางสาวปาณิสรา ชูรักษา รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

361  6302685927  นางสาววินิธา แสนโกเมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

362  6302685935  นางสาววิสสุตา พฤฒินันท์ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

363  6302685943  นางสาวอมลวรรณ มณีสีข า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410
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ล ำดับ  เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รหัสอำจำรย์ ห้องพบอ.ท่ีปรึกษำ

รำยช่ืออำจำรย์ใหม่พบอำจำรย์ท่ีปรึกษำ หลักสูตร 4 ปี (ศูนย์รังสิต) รหัส 63

วันอังคำรท่ี 4 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30-15.00 น. ณ อำคำร SC3 มธ.ศูนย์รังสิต

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.

364  6302685950  นางสาวธัญญาลักษณ์ สุระโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

365  6302685968  นางสาวณัฐนิชา อุมารี รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

366  6302685976  นางสาวจิราพร ชัยชูโชติ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

367  6302685984  นางสาวพิชญานันท์ เขียวแก้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

368  6302685992  นางสาวพรสินี อัศจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

369  6302686008  นางสาวธารพระพร ณ ล าพูน รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

370  6302686016  นางสาวปุนรดา ปัญญายุวัฒน์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

371  6302686024  นางสาวณิชาภัทร ศรีสวัสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

372  6302686032  นางสาวปภาดา คงหอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

373  6302686040  นางสาวสุชัญญา ตงศิริ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

374  6302686057  นางสาวแพรวา ภูมิสิริวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

375  6302686065  นางสาวณิชาภัทร วรโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

376  6302686073  นางสาวรสธร มิตราภินันท์ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

377  6302686081  นางสาวปัญญาพร ล่ีด ารงวัฒนากุล รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

378  6302686099  นางสาวจิราภรณ์ ทองเปรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

379  6302686107  นางสาวอาทิตยา พยุงแก้ว อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

380  6302686115  นางสาวบุณยานุช ใจใหญ่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

381  6302686123  นางสาวกีรตยา มายะการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

382  6302686131  นางสาวภัทรวดี บุญเจริญธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

383  6302686149  นางสาวปารียา ภักมี อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

384  6302686156  นางสาวพลอยนิสา จิรมาศสุนทร รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

385  6302686164  นางสาวบุญชนก พันธ์ุงาม รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

386  6302686172  นางสาวปวีณ์พร ตันบุญเอก รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

387  6302686180  นางสาวพิชชาทร ล้ีไพบูลย์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

388  6302686198  นางสาวกัลยรักษ์ ฟักเขียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

389  6302686206  นางสาวณัฐพร ธรรมาเจริญราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

390  6302686214  นางสาวศาลิดา เลิศวังพง อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

391  6302686222  นางสาวกนกพรรณ รักษ์บ ารุง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

392  6302686230  นางสาวปัณฑิตา จุลนพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

393  6302686248  นางสาวปัณฑารีย์ วาทีรักษ์ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

394  6302686255  นางสาวเสาวณีย์ ไชยยันต์บูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

395  6302686263  นางสาวเพ็ญวิภา ชวนประกอบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

396  6302686271  นางสาวธีร์จุฑา แซ่จึง อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16
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วันอังคำรท่ี 4 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30-15.00 น. ณ อำคำร SC3 มธ.ศูนย์รังสิต
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397  6302686289  นางสาวชยาภรณ์ กรดแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

398  6302686297  นางสาวสุกาญจนา มงคลรบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

399  6302686305  นางสาวณัฐณิชา รินทา รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

400  6302686313  นางสาวกรกนก ภูมิดา อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

401  6302686321  นางสาวมิญลดา โรจนจุฑารัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

402  6302686339  นางสาวอรสิณี วีระวิวัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

403  6302686347  นางสาวธัญญพัฒน์ รุ่งร าพรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

404  6302686354  นางสาวกรชนก พรตพิพัฒน์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

405  6302686362  นางสาวสุธาสินี สีหามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

406  6302686370  นางสาวสิรภัทร สมบัติปัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

407  6302686388  นางสาวพลอยพัตรา จ้อยพ่ึงพร อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

408  6302686396  นางสาวปนัสยา สุขภาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

409  6302686404  นางสาวกัญญาณัฐ สมศรีอักษรแสง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

410  6302686412  นางสาวพิริยาภรณ์ อุณาศรี อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

411  6302686420  นางสาวนิชา เพ็งแป้น รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

412  6302686438  นางสาวณิชาภา ธรรมเตชานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

413  6302686446  นางสาวชุตินันท์ มุ่งหมาย อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

414  6302686453  นางสาวนุชมา ไตลังคะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

415  6302686461  นางสาวพรรษกร ช านาญพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

416  6302686479  นางสาวนภัสวรรณ พวงพัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

417  6302686487  นางสาวประภัสสรา มัธยสินชัย อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

418  6302686495  นางสาวชนันธร กาญจนประพิณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

419  6302686503  นางสาวเจณิสตา ฉัตรมณี รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

420  6302686511  นางสาวอนัญญา แซ่ฮุ้น รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

421  6302686529  นางสาวธณารัตน์ ศรีสังวร อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

422  6302686537  นางสาวธัญพร ด าเกล้ียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

423  6302686545  นางสาวปภาวรินทร์ ลาภธนวรกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

424  6302686552  นางสาวกัญญาพัชร แก้วประเสริฐ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

425  6302686560  นางสาวปภาวรินทร์ งามสง่า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

426  6302686578  นางสาวพิชชา ผดุงศัพท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

427  6302686586  นางสาวประภาสิริ คงเมือง อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

428  6302686594  นางสาวชนิศา รีรานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

429  6302686602  นางสาวสุพัตรา ล ามะเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18
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430  6302686610  นางสาวทิพย์ภวรรณ สาคเรศ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

431  6302686628  นางสาวกมลชนก ชัยรัตนอุดมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

432  6302686636  นางสาวณัฐธิดา ระวังการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

433  6302686644  นางสาวคนึงพร อู๋ชนะภัย รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

434  6302686651  นางสาวณัฐชยา อารีย์วงศ์ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

435  6302686669  นางสาวสุกฤตา พุกสุ่น รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

436  6302686677  นายภานุวัฒน์ นาพรมเทพ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

437  6302686685  นายนนทวัช วันนา รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

438  6302686693  นายณัชนันท์ ธรรมเจริญ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

439  6302686701  นายพศิน ประพันธ์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

440  6302686719  นายพีรพล บุญขันตินาถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

441  6302686727  นายภัทรภณ สิทธิยศ อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

442  6302686735  นายดิษย์ณภัทร เอ่ียมสอาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

443  6302686743  นายภูริพัฒน์ จันทะลือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

444  6302686750  นายพงศพร พุทธวงศ์ อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

445  6302686768  นายแอนโทน่ี ฮุย รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

446  6302686776  นายธนกฤต มังกรวรภัทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

447  6302686784  นายพิสิฐชัย สิริพิรุฬห์พงศ์ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

448  6302686792  นายอัครชัย เอกอุฬาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

449  6302686800  นายดามาพันธ์ุ วีรวัฒนานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

450  6302686818  นายพฤกษ์ สัมประสิทธ์ิ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

451  6302686826  นายกฤติน มโนวรางกูร อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

452  6302686834  นายพงศ์ภรณ์ เจนกุลนิษฐ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

453  6302686842  นายธนาวีร์ อัครบวร รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

454  6302686859  นายภาคิณ บุบผาวาณิชย์ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

455  6302686867  นายธีรภัทร สุขส าอางค์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

456  6302686875  นายศรัณญ์ ซู ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

457  6302686883  นายกนิษฐ์ พรสมบูรณ์ศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

458  6302686891  นายปรีชารัฐ บุตรศรี อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

459  6302686909  นายณฐพล จินดาเช้ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

460  6302686917  นายชวัลท์พัชร์ กัณหสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

461  6302686925  นายปรัชญา อุ่นวัง อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

462  6302686933  นายภาสพล เช่ียวพิมลพร รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411
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ล ำดับ  เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ รหัสอำจำรย์ ห้องพบอ.ท่ีปรึกษำ
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วันอังคำรท่ี 4 สิงหำคม 2563 เวลำ 13.30-15.00 น. ณ อำคำร SC3 มธ.ศูนย์รังสิต

คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี มธ.

463  6302686941  นายจิรเมธ ชูเพ็ชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

464  6302686958  นายสรวิชญ์ ปฐมชัยอัมพร อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

465  6302686966  นายปาณัท สีเข้ม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

466  6302686974  นายธีรเมธ กล่ินเนียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

467  6302686982  นายสารัช จันทร์แดง รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

468  6302686990  นายจิรัฏฐ์ ศิริเขตร อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

469  6302687006  นายวุฒิเมศร์ ไชยฐิติวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

470  6302687014  นายกันต์ธร ทองมูล รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226

471  6302687022  นายวีรภัทร เทียมสมชาติ รองศาสตราจารย์ ดร.เนตรนภา  ยาบูชิตะ 0200242 SC3-221

472  6302687030  นายกฤติน สุขุมลักษณ์ อาจารย์ ดร.พรรัตน์  พงษ์ประเสริฐ 0200248 SC3-M20

473  6302687048  นายภวินท์ กิตติวราวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวัต ลิมป์พาณิชย์กุล 0200254 SC3-M17

474  6302687055  นายพีรดนย์ รัชตะพรทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชดา  เจริญรุกข์ 0200256 SC3-M19

475  6302687063  นายพีรพัฒน์ ลีลี อาจารย์ ดร.สักกาคม  มณีนพ 0200257 SC3-410

476  6302687071  นายปวริศ ทุมเพ็ญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมน์  พันธรักษ์ 0200258 SC3-411

477  6302687089  นายธนทัต เยาวพันธ์ุกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณพัชร  อิทธิโอภาสกุล 0200162 SC3-M18

478  6302687097  นายรัตนชาติ กองค า อาจารย์ ดร.สุรัตน์  โคอินทรางกูร 0200165 SC3-228

479  6302687105  นายเกริกฤทธ์ิ ทองหวาน รองศาสตราจารย์ ดร.มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ 0200180 SC3-411

480  6302687113  นายภทรกร วงศ์ก าแหงหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญรดา  เมธารมณ์ 0200190 SC3-M18

481  6302687121  นายปณตกชธรรศ บุญเลิศ อาจารย์ ดร.สมประสงค์  โกศลบุญ 0200197 SC3-M16

482  6302687139  นายสุทธิพงษ์ แพร่ธรรมาคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทวรรณ  ยมจินดา 0200210 SC3-410

483  6302687147  นายคณกร เทวาพาณิชสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุชนาฎ  เจริญจิตรกรรม 0200216 SC3-227

484  6302687154  นายภาณุ รัตนวิเศษ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  โอภาสานนท์ 0200220 SC3-230

485  6302687162  นายสาริน จงกิตติพงศ์ อาจารย์ ดร.พีรเศรษฐ์  ชมภูม่ิง 0200223 SC3-231

486  6302687170  นายณภัทร เอ่ียมเหล็ก รองศาสตราจารย์ ดร.ปิเตอร์  รักธรรม 0200228 SC3-229

487  6302687188  นายธนาดุลย์ จงขจรพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.อลิสรา  ชรินทร์สาร 0200239 SC3-226
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