
ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

1  6402450016  นางสาวชยาภรณ์ สันติสุขโพธา รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

2  6402490012  นางสาวมิเนีย ดวง ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

3  6402490020  นางสาวศิรภัทรภรณ์ สายนาค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

4  6402490038  นางสาวณีรนุช พันธุมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

5  6402520016  นางสาวสุพิชา เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

6  6402520024  นางสาวอภิญญา แก่นจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

7  6402520032  นางสาวตุลยา เต้ียมฉายพันธ์ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

8  6402530015  นางสาวขวัญสุดา กฤตยาน าสิน รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

9  6402530023  นางสาวฟ้าลัคนา วิริยะอรรถพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

10  6402540014  นางสาวรัตนาภรณ์ มัธยธนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

11  6402610015  นางสาวกมลชนก เสวตเวชากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

12  6402610023  นางสาวกัลย์สุดา พลหาญ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

13  6402610031  นายรพีธรรม สินเธาว์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

14  6402610049  นายกีรติ ปานรังศรี อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

15  6402610056  นางสาวชนัญญา สมรุส รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

16  6402610064  นางสาวชลชา จีนคง ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

17  6402610072  นางสาวชุติภา ทิพย์บุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

18  6402610080  นางสาวชุติมา สมานสินธ์ุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

19  6402610098  นางสาวณิชาธัญญ่า คูลไมย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

20  6402610106  นางสาวณิรินทร์ญา อัยยะศิริชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

21  6402610114  นางสาวธนัสชา ฉัตรประเสริฐ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

22  6402610122  นางสาวนวินดา วิเศษสุนทร รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

23  6402610130  นางสาวนันท์นภัส ผสมประโยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

24  6402610148  นางสาวพรนัชชา สุดใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

25  6402610155  นางสาวพัณณิตา อยู่สนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

26  6402610163  นางสาวพัณณิตา พันธ์ุพฤกษ์ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

27  6402610171  นางสาวพัทธ์ธีรา วงศ์ชัยเพ็ง อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

28  6402610189  นางสาวพิมพ์ชฎา เตชะวงษ์ฉิมพลี อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

29  6402610197  นางสาวพิมพ์ชนก ม่วงมี รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

30  6402610205  นางสาวพีรยา บ ารุงพันธ์ุ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

31  6402610213  นายภูริภัทร ธนชัยสินวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

32  6402610221  นางสาวมนัสนันท์ พุมดวง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

33  6402610239  นางสาวมาธวี พรพนาวัลย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

34  6402610247  นางสาววราวรรณ ธนะสาร รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

35  6402610254  นายวสุธร ทวีศรี รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

36  6402610262  นางสาววิชญาพร ลู่ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

37  6402610270  นางสาวศิริพร มลสุวรรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

38  6402610288  นางสาวศิวาพร อบมาสุ่ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

39  6402610296  นางสาวศุภาพิชญ์ สุรเมธี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

40  6402610304  นางสาวสโรชา โค้วบุญญะราศรี อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

41  6402610312  นางสาวสิริกร กฤตรนต์รัศมี อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

42  6402620014  นายพริษฐ์ พรหมจันทร์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

43  6402620022  นายพิชญ์พฤกษ์ กุยสุวรรณ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

44  6402620030  นางสาวชนากานต์ แซ่เจียง ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

45  6402620048  นายศุภกฤต ทาทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

46  6402620055  นายอัศม์เดช บุญสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

47  6402620063  นางสาวพรรัตนา พิทักษ์จ านงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

48  6402620071  นายพงศ์จิรา คาวาชิม่า รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

49  6402685017  นางสาวกชนิภา จุมปู รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

50  6402685025  นางสาวกนกพร ปล่ังกลาง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

51  6402685033  นางสาวกมลอร สมบูรณ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

52  6402685041  นายกฤติน ต้ังวรกุลชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

53  6402685058  นางสาวกฤติมา ชัชวาลรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

54  6402685066  นายก้องภพ หมองู อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

55  6402685074  นางสาวกันติชา นิพิวรรณ์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

56  6402685082  นางสาวกันติรัตน์ เลิศพงศ์เมธี อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

57  6402685090  นางสาวกัลยกร แก้วกลม รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

58  6402685108  นางสาวกัลยรัตน์ งามแสง ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

59  6402685116  นางสาวกานต์ธีรา เอียดจุ้ย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

60  6402685124  นางสาวกิตติยา หวังดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

61  6402685132  นางสาวจันทมาศ ละมัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

62  6402685140  นายจารุภัทร ผลปาน รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

63  6402685157  นางสาวจิณณพัต มณีฉาย รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

64  6402685165  นางสาวจิรัชญา วงศ์ด้วง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

65  6402685173  นางสาวจิรัชญา พันธ์ุเจริญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

66  6402685181  นายจิรัฎฐ์ ธีรโรจนวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

67  6402685199  นางสาวจุฑามาศ วิกรยานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

68  6402685207  นางสาวฉัตรสุรีย์ โสน้ าเท่ียง อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

69  6402685215  นางสาวชญาดา แสงอินทร์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

70  6402685223  นางสาวชดาญา หอมหวล อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

71  6402685231  นางสาวชนิกานต์ สว่างกิจ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

72  6402685249  นางสาวชนิศา เมธาวีกุลชัย ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

73  6402685256  นางสาวชมพูนุท กิตติภัทโธ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

74  6402685264  นางสาวชวัลลักษณ์ พฤกษาโคตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

75  6402685272  นายชาย ตันติวงศ์วัฒน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

76  6402685280  นางสาวชิตวันภ์ ไชยสิทธ์ิพูนพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

77  6402685298  นางสาวญาณภัทร พิณทอง รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

78  6402685306  นางสาวญาดา ออไอสูญ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

79  6402685314  นางสาวฐานิตา บุณยกาญจนากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

80  6402685322  นายฐิติวัจน์ อังศุกีรติรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

81  6402685330  นางสาวฑิตยากร บุญหลาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

82  6402685348  นางสาวณญาดา หงศ์พันธ์กุล อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

83  6402685355  นายณภัทร อัศวเสริมเจริญ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

84  6402685363  นางสาวณภัทร จันทลักขณา อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

85  6402685371  นางสาวณัฎฐณิชา ปรีชาอดุลหิรัญ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

86  6402685389  นางสาวณัฐชกานต์ ปาติปาเลท ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

87  6402685397  นางสาวณัฐชา หวังสุกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

88  6402685405  นางสาวณัฐชา แสนวงษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

89  6402685413  นางสาวณิชกานต์ ลีเมฆานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

90  6402685421  นางสาวณิชนันทน์ ศรวิไล รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

91  6402685439  นางสาวณิชาภัทร มาตย์แสง รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

92  6402685447  นางสาวดวงตะวัน อินจันทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

93  6402685454  นายธนกร ศรีตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

94  6402685462  นายธนกร อินทโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

95  6402685470  นายธนกฤต สุทธิชยาพิพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

96  6402685488  นายธนโชติ ขาวไพบูลย์ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

97  6402685496  นายธนพงษ์ อินต๊ะรัตน์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

98  6402685504  นางสาวธนพร กิตติวิริยานนท์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

99  6402685512  นางสาวธนพร จงหวัง รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

100  6402685520  นางสาวธนมณฑน์ สาระคร ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

101  6402685538  นางสาวธนวรรณ ชูชัยยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

102  6402685546  นายธนัตถ์ ดอยลอม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

103  6402685553  นางสาวธมนวรรณ ดิษฐเวชชัย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

104  6402685561  นางสาวธฤดี นาคพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

105  6402685579  นางสาวธัญชนก ประไพวรรณ์กุล รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

106  6402685587  นางสาวธัญชนก สอนฮ้ัว รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

107  6402685595  นางสาวธัญรดา เจียรวิริยะพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

108  6402685603  นางสาวธันยภัส สุนาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

109  6402685611  นายนนทกร ชัยยารังกิจรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

110  6402685629  นางสาวนพัสร กล่ ามอญ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

111  6402685637  นางสาวนภัสวรรณ เอ้ียวสุวรรณ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

112  6402685645  นายนฤพล พ่ึงค า อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

113  6402685652  นางสาวนัชชา มูลสังข์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

114  6402685660  นางสาวนัฐริดา อรุณวงศ์วิวัฒน์ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

115  6402685678  นางสาวนันท์นภัส เถาพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

116  6402685686  นายนิธิชัย ภาศิริชูเสรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

117  6402685694  นางสาวนิศารัตน์ สิงห์สุข รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

118  6402685702  นางสาวบุณยวีร์ ด ารงค์ศักด์ิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

119  6402685710  นางสาวเบญญาภา ทองค า รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

120  6402685728  นายปฐมพงศ์ เชาวลิต รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

121  6402685736  นางสาวปณิดา แซ่จึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

122  6402685744  นางสาวปนัดดา ศรรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

123  6402685751  นายปเนตต์ พิชญ์ด ารง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

124  6402685769  นายปรมัตถ์ เพ็ญนุกูล อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

125  6402685777  นางสาวปรายฟ้า ขันธหิรัญ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

126  6402685785  นางสาวปรียากร จิวากานนท์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

127  6402685793  นางสาวปัณฑารีย์ หอมเอนก รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

128  6402685801  นางสาวปัณณธร กฤษฎาธาร ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

129  6402685819  นางสาวปารณัท สัมฤทธ์ิเดชขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

130  6402685827  นางสาวปาริชาติ นัยนาภากรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

131  6402685835  นางสาวปิยหทัย ขันอ้าย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

132  6402685843  นางสาวปุณยาพร เท่ียงอนันต์ชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

133  6402685850  นายพงศพัศ สิทธิพันธ์ุ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

134  6402685868  นายพชร คะตะสมบูรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

135  6402685876  นางสาวพชรมัย ฤทธ์ิทรงเมือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

136  6402685884  นางสาวพรยมล สงวนผลไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

137  6402685892  นายพริษฐ์ รัตนปราสาทกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

138  6402685900  นางสาวพริสา ปังศรีสมบูรณ์ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

139  6402685918  นางสาวพสิตา ลีลาพตะ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

140  6402685926  นางสาวพัชราภรณ์ ต้องสมบูรณ์ดี อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

141  6402685934  นางสาวพัชริญา ดวงฟู รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

142  6402685942  นางสาวพัตรพิมล ย่ิงรู้ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

143  6402685959  นางสาวพิชชาภา เจือสุดากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

144  6402685967  นางสาวพิชชาภา รักษาพล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

145  6402685975  นางสาวพิมพกานต์ ฤทธิศักดิกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

146  6402685983  นางสาวพิมพ์ชนก จงวิไลเกษม รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

147  6402685991  นางสาวพิมพ์นภา เช้ือพราหมณ์ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

148  6402686007  นางสาวพิมพ์นารา เหมทานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

149  6402686015  นางสาวพิมพ์มุก ฉวีภักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

150  6402686023  นายพีรภัทร พิพัฒนสิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

151  6402686031  นายพีรวัส ค้าขาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

152  6402686049  นางสาวเพชรดา ทรัพย์คง อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

153  6402686056  นายเพ่ิมพูน เหลืองรุ่งทรัพย์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

154  6402686064  นางสาวแพรวา ประดิษฐ์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

155  6402686072  นางสาวภรณ์ชนก ช านาญปืน รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

156  6402686080  นายภรัณ วินิจฉัย ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

157  6402686098  นางสาวภัคภร ภู่บัวเผ่ือน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

158  6402686106  นางสาวภัทรวดี บุญเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

159  6402686114  นายภูมิภากร ก าแพงเพชร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

160  6402686122  นายภูเมธ ธนนทวีกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

161  6402686130  นางสาวภูริชา หนูเสมียน รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

162  6402686148  นางสาวมณีรัตน์ สุขวัฒนานุกิจ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

163  6402686155  นางสาวมัทวัน วงศารุจิโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

164  6402686163  นางสาวรดา เวชสิทธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

165  6402686171  นายรวิชช์ อริยชัยสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

166  6402686189  นางสาวรวิพร พระเวก อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

167  6402686197  นางสาวรสิกา ทรัพยาขจร อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

168  6402686205  นายรัฐพล สุภาคาร อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

169  6402686213  นางสาวรัตนา ไชยธงรัตน์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

170  6402686221  นางสาวรินรดา ใสสม ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

171  6402686239  นางสาวรินรดา ชาตะมีนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

172  6402686247  นายล.รัญชน์เวหา ภูมิธาดาเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

173  6402686254  นางสาววนัสนันท์ เดชดาษ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

174  6402686262  นางสาววนิดา วรรณพงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

175  6402686270  นายวรกันต์ พุ่มสุวรรณ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

176  6402686288  นายวรพล สมุทธารักษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

177  6402686296  นายวรากร วรรณวิมลสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

178  6402686304  นายวรากร อัศวเทวินทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

179  6402686312  นางสาววริศรา ศราวุธานุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

180  6402686320  นางสาววริษฐา ทวีสุวรรณ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

181  6402686338  นายวัชรวิศว์ ปวนสุวรรณ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

182  6402686346  นางสาววัชราภรณ์ เรืองสา อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

183  6402686353  นายวาริช จริยสกุลวงศ์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

184  6402686361  นางสาววิภาวี ศรวงษ์ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

185  6402686379  นายศตคุณ ล่ิมโพธ์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

186  6402686387  นางสาวศรสวรรค์ สาระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

187  6402686395  นางสาวศลิษา โพธ์ิพุทธนันท์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

188  6402686403  นางสาวศศิธาดา เวสสธาดา รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

189  6402686411  นางสาวศิริกานต์ เผือกสกนธ์ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

190  6402686429  นายศิริชัย หลิน รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

191  6402686437  นายสัณหณัฐ ชุ่มมงคล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

192  6402686445  นางสาวสิรภัทร แซ่เด่ียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

193  6402686452  นางสาวสุประวีณ์ สุวรรณจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

194  6402686460  นางสาวสุปวีณ์ ยศสมุทร อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

195  6402686478  นางสาวสุพิชชา สิงห์ทอง อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

196  6402686486  นางสาวสุวพัชร ทัพฤทธ์ิ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

197  6402686494  นายหยกพิเชฐข์ โภคินบริบูรณ์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

198  6402686502  นางสาวอธิชา สมัย ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

199  6402686510  นางสาวอภัสนันท์ กิจศรีเจริญชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

200  6402686528  นางสาวอภิชญา อินทรวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

201  6402686536  นางสาวอภิษฎา มณีกูล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

202  6402686544  นางสาวอรนรินทร์ ช่ืนแช่ม รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

203  6402686551  นางสาวอริสรา แซ่คู รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

204  6402686569  นางสาวอัชฌา สุนแดง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

205  6402686577  นางสาวอาทิตย์สรา วรวีระวงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

206  6402686585  นายอิทธิพล ประทุมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

207  6402686593  นางสาวไอรดา ถิรชุตินันท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

208  6402686601  นางสาวไอริณ เสรีกุล อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

209  6402495011  นายรัชชานนท์ ดวงดี อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

210  6402495029  นางสาวชนิสรา พยาบาล อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

211  6402495037  นางสาวรัชกร พรมพิทักษ์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

212  6402525015  นางสาวแพรพรรณ แชกระโทก ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

213  6402525023  นางสาวภัศรา อินทรวัตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

214  6402525031  นางสาวจิรัชญา กันทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

215  6402525049  นางสาววรัญญา จันแดง รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

216  6402525056  นางสาวนรินทร์รัตน์ ปิงสุแสน รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

217  6402545013  นางสาวรัฐนันท์ เพ็งแช่ม รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

218  6402545021  นางสาวธีราภรณ์ เมฆสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

219  6402615014  นางสาวกชพร ชาญเฉลียว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

220  6402615022  นางสาวกนกพร จารุกานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

221  6402615030  นางสาวกนกวรรณ อรัญนุมาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

222  6402615048  นายกฤตติณณ์ ศิริบุญโกศัย อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

223  6402615055  นายกฤษณ์ธน แจ่มจันทร์ศรี อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

224  6402615063  นายก้องภพ สนดี อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

225  6402615071  นางสาวกัญญาณัฐ กันทอง รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

226  6402615089  นางสาวกัญญาวีร์ จันทร์เสรีวัฒน์ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

227  6402615097  นายกันต์กมล พงษ์เฉลิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

228  6402615105  นางสาวกานต์รวี รัถยาภิชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

229  6402615113  นายกิตติพัทธ์ ประสิทธิเวชชากูร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

230  6402615121  นางสาวกุลนิษฐ์ สารพจน์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

231  6402615139  นางสาวกุหลาบพันธ์ุ พัฒนกิจ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

232  6402615147  นางสาวขวัญชนก จิตรอาษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

233  6402615154  นายคณิศร สุวรรณไตรย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

234  6402615162  นางสาวควินเนท สมิตาสิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

235  6402615170  นางสาวจรรยพร แสงสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

236  6402615188  นางสาวจอมขวัญ อิทธิวิศวกุล อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

237  6402615196  นางสาวจันทิวา ประเสริฐขจรสุข อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

238  6402615204  นางสาวจิดาภา โสภา อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

239  6402615212  นางสาวจิตราภา พรวานิชพงศ์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

240  6402615220  นางสาวจิรัชญา ยอดสง่า ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

241  6402615238  นายจิราธิป อธิวาสนพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

242  6402615246  นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีเจริญวงษ์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

243  6402615253  นางสาวเจนจิรา คงก าเหนิด รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

244  6402615261  นางสาวชญาดา รัตนศิลากุล รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

245  6402615279  นางสาวชญานี แก้วโกมล รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

246  6402615287  นางสาวชนกนันท์ ต้ังสุดใจ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

247  6402615295  นางสาวชนันสิริ โลขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

248  6402615303  นางสาวชนานันท์ ชาญนิรุตติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

249  6402615311  นางสาวชนิกานต์ กุศลธัญวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

250  6402615329  นางสาวชนิสรา ฝากกิจ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

251  6402615337  นางสาวชยาภรณ์ นิรมล อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

252  6402615345  นายชยุต จันทร์พร อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

253  6402615352  นางสาวชลธิชา ล้ิมไพบูลย์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

254  6402615360  นางสาวชลภัสสรณ์ ธนาสิริวงษ์ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

255  6402615378  นางสาวโชติกา วีระพงศ์พร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

256  6402615386  นายไชยพร ขอประเสริฐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

257  6402615394  นางสาวญาณิน ทองย้อย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

258  6402615402  นางสาวญาณิศา ลายวิเศษกุล รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

259  6402615410  นางสาวญาตาวีร์ พ่วงทรัพย์ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

260  6402615428  นายณภพ เฮงบ ารุง รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

261  6402615436  นายณภัทร จุนทองวิรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

262  6402615444  นางสาวณรักธิดา ณ ระนอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

263  6402615451  นางสาวณัชชนม์ สุขนิรันดร์วงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

264  6402615469  นางสาวณัชชา แสงอรุณ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

265  6402615477  นางสาวณัชชา ภาวศุทธิกุล อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

266  6402615485  นางสาวณัฎฐกานต์ แก่นแก้ว อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

267  6402615493  นางสาวณัฏฐณิชา ชมภูทอง รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

268  6402615501  นางสาวณัฐชา นุเทพสุ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

269  6402615519  นางสาวณัฐธยาน์ เงาธรรมทรรศน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

270  6402615527  นางสาวณัฐธิดา พันธ์ุพุฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

271  6402615535  นางสาวณัฐปภัสร ผ่องหทัยกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

272  6402615543  นายณัฐภัทร นาชัย รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

273  6402615550  นางสาวณัฐวรรธ์น อธิรุ่งโรจน์ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

274  6402615568  นางสาวณัฐวรา อินทร์ป่ิน รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

275  6402615576  นางสาวณัฐสุดา วงค์ยอด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

276  6402615584  นางสาวณัติยาภรณ์ สมสกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

277  6402615592  นางสาวณัทธ์ชนัน วัฒนะแสงโรยศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

278  6402615600  นางสาวดวงกมล ศิริสมบัติ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

279  6402615618  นางสาวดวงรัตน์ อยู่สอาด อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

280  6402615626  นางสาวดาณิมา ธนวิจิตรพันธ์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

281  6402615634  นายตฤณ สุขภูติ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

282  6402615642  นายเตชินทร์ ตันติจิตจารุ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

283  6402615659  นางสาวทิพย์ธัญญา แผ่นศิลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

284  6402615667  นางสาวทิพย์วิภา เลิศวัฒนเตชินท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

285  6402615675  นางสาวทิพสุภา สวัสด์ิมาโนชญ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

286  6402615683  นายธนกฤต เจนสุริยค า รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

287  6402615691  นางสาวธนพร ทิพย์มณี รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

288  6402615709  นางสาวธนพร อจลวิวรรธน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

289  6402615717  นางสาวธนภัทร ล้ิมไพโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

290  6402615725  นายธนวรรธน์ แซ่เจ่ีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

291  6402615733  นายธนวัฒน์ อาภาวงศ์กวิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

292  6402615741  นางสาวธนัญชนก ขันเงิน อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

293  6402615758  นางสาวธนิดา บ่อบัวทอง อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

294  6402615766  นางสาวธรัฐธิดา ศรีษะแก้ว อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

295  6402615774  นางสาวธัญชนก บัวสุวรรณ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

296  6402615782  นายธัญญ์ เย่ียงพฤกษาวัลย์ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

297  6402615790  นางสาวธัญรัตน์ ศรีอุทัยสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

298  6402615808  นางสาวธันย์ชนก ศรีกรณียกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

299  6402615816  นางสาวธันย์ชนก เรืองเดช รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

300  6402615824  นางสาวธิชา วิชัยธรรมคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

301  6402615832  นางสาวธีร์จุฑา ศรีฉันทะมิตร รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

302  6402615840  นางสาวธีรดา ชูรอด รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

303  6402615857  นายนพพร คงเจริญเนตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

304  6402615865  นายนภดนัย เล็กเกียรต์ิขจร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

305  6402615873  นางสาวนภัสวรรณ กวียานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

306  6402615881  นางสาวนภัสสร รักษาชาติ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

307  6402615899  นางสาวนวพร พวงศิริ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

308  6402615907  นางสาวนวินดา ต่ออุดม อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

309  6402615915  นางสาวนัชชา ศิริมหาโชคสกุล รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

310  6402615923  นางสาวนันท์นภัส เอ่ียมอิศรา ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

311  6402615931  นางสาวนันท์นภัส ศรีพรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

312  6402615949  นางสาวนัยวาณี วงษ์ปาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

313  6402615956  นางสาวนัสยา บุญวิเศษรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

314  6402615964  นางสาวนุชประวีณ์ พินิจสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

315  6402615972  นางสาวนุสรา มะหะมาน รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

316  6402615980  นายบุญลักษณ์ แก้วม่ันธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

317  6402615998  นางสาวบุณรดา ขันทะกาศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

318  6402616004  นางสาวบุรพร วิเศษวรกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

319  6402616012  นางสาวเบญญาภา นาสินเพ่ิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

320  6402616020  นางสาวปณิชา เชฐบัณฑิตย์ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

321  6402616038  นางสาวปทิตตา ตัณทนาวิวัฒน์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

322  6402616046  นายปธานิน มะปัญญา อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

323  6402616053  นางสาวปพิชญา นาศฤงคาร รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

324  6402616061  นางสาวปภาวรินทร์ สดคมข า ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

325  6402616079  นายปภาวิน เชยชัยภูมิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

326  6402616087  นางสาวประกายกานต์ เจริญสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

327  6402616095  นางสาวประพิมพ์ชนก จิตต์อีหม่ัน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

328  6402616103  นางสาวประภัสสร ประจุมาศ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

329  6402616111  นางสาวปรารถนา อุดมสังวรกุล รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

330  6402616129  นางสาวปัญจมาศ ศรีแก้วบวร รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

331  6402616137  นายปัณณทัต นาคปฐม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

332  6402616145  นายปัณณรุจน์ ชนะคช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

333  6402616152  นางสาวปาณิสรา วงษ์เมฆ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

334  6402616160  นายปารณัท ไสยอรรถ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

335  6402616178  นางสาวปาริฉัตร อังกนก อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

336  6402616186  นางสาวปาริชาต สุขจันทร์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

337  6402616194  นางสาวปิยวรรณ เอมสมบุญ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

338  6402616202  นางสาวปิยะพร แสงอ่อน ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

339  6402616210  นายปุณณภพ ประสมพงศ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

340  6402616228  นางสาวปุณยวีร์ หงษ์ทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

341  6402616236  นางสาวเปรมสินี ชัยทัศสกุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

342  6402616244  นายพงศ์ศรัณย์ ดิษผ้ึง รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

343  6402616251  นางสาวพชรบงกช แต้มประเสริฐ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

344  6402616269  นางสาวพนิดา เหล่าพิพัฒน์ตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

345  6402616277  นางสาวพรชนก เภตราพรโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

346  6402616285  นางสาวพรภินันท์ พรหมภา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

347  6402616293  นางสาวพรรณปพร บุญศิริตระกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

348  6402616301  นางสาวพริมา พูลรอดแก้ว อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

349  6402616319  นายพลัฏฐ์ เด่นรัศมีเทพ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

350  6402616327  นายพัทธดนย์ ใยประยูร อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

351  6402616335  นางสาวพัทธนันท์ พงษ์พูล รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

352  6402616343  นายพัทธพัฐ บวรธรรมรัตน์ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

353  6402616350  นางสาวพิชชากร ผดุงสมบัติถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

354  6402616368  นายพิชญ์ เถาถวิล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

355  6402616376  นางสาวพิชญกานต์ เพ็ชรสันทัด รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

356  6402616384  นายพิชญะ จิราพัฒนพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

357  6402616392  นางสาวพิชญาภัค ช่ืนบุญ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

358  6402616400  นางสาวพิณญาดา พุ่มฉัตร รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

359  6402616418  นางสาวพิมพ์ชนก ก่ าศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

360  6402616426  นางสาวพิมพ์พิศา แซ่ล้ิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

361  6402616434  นางสาวพิมพ์ลภัส จิวะอุดมทรัพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

362  6402616442  นางสาวพิมพ์ลภัส โนรี อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

363  6402616459  นางสาวพิมมาดา วรพันธ์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

364  6402616467  นางสาวพีรดา วุฒิไกรวิบูลย์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

365  6402616475  นางสาวเพชรลดา จันทร์เพชร รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

366  6402616483  นางสาวแพรพรรณ ค้าปลา ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

367  6402616491  นางสาวภวรัญชนา เสือสว่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

368  6402616509  นางสาวภัครวรรณ วรสุขขัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

369  6402616517  นางสาวภัทรกุล บุตตะวงษ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

370  6402616525  นายภัทรเดช แสงสว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

371  6402616533  นางสาวภัทรพรรณ พรรณดี รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

372  6402616541  นายภัทรพล วงษา รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

373  6402616558  นางสาวภัทรภร ไทรงาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

374  6402616566  นางสาวภัทรภา ทิมสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

375  6402616574  นางสาวภัทราพร กลางฮวด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

376  6402616582  นายภาณุวิชญ์ ทองภักดี อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

377  6402616590  นางสาวภาบิตรา ลิมบู อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

378  6402616608  นางสาวภิญญดา ศรีสรวล อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

379  6402616616  นายภูมินทร์ พัวถาวร รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

380  6402616624  นายภูวิช ไตรสุริยธรรมา ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

381  6402616632  นายมรรษกร วงศ์สิทธิพรรุ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

382  6402616640  นางสาวมัชฌิมา กาฬภักดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

383  6402616657  นางสาวมันตา นิลโอภา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

384  6402616665  นางสาวเมธาวี ส ามณี รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

385  6402616673  นายยศรมย์ ศิริพงษ์ศิล รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

386  6402616681  นายยุทธศักด์ิ ศรีโยธา รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

387  6402616699  นางสาวเยาวลักษณ์ วงษ์นรา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

388  6402616707  นางสาวรมิดา พิชัยพลากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

389  6402616715  นางสาวรัญชนา ค าปินตา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

390  6402616723  นางสาวรินรดา มิตรเรืองศิลป์ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

391  6402616731  นางสาวลภัส จันทิม อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

392  6402616749  นายวชิรวิทย์ รักสุนทร อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

393  6402616756  นางสาววนัษนันท์ ปันยารชุน รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

394  6402616764  นางสาววรกานต์ ตาเขียว ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

395  6402616772  นายวรปกรณ์ ประพนธ์เดชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

396  6402616780  นางสาววรพรรณ วงษ์สุด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

397  6402616798  นางสาววรัญชดา หนูเจริญ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

398  6402616806  นางสาววรัญญามาศ ฟุ้งเฟ่ือง รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

399  6402616814  นางสาววรินทร จริยะคุณธนา รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

400  6402616822  นางสาววริศรา แควชล รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

401  6402616830  นางสาววันทนีย์ อยู่ชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

402  6402616848  นางสาววาสิตา พินิจธนสาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

403  6402616855  นางสาววิภาภัทร รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

404  6402616863  นางสาววิรดา ธรรมาธิวัฒน์ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

405  6402616871  นายวีรภัทร ศรีบัวเผ่ือน อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

406  6402616889  นางสาวศตพร เกิดกรรณ์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

407  6402616897  นางสาวศรัณญา ถะเกิงสุข รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

408  6402616905  นายศราวิน เกรียงพิชิตชัย ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

409  6402616913  นางสาวศศิธร เปียศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

410  6402616921  นายศศิศ ชัยวรศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

411  6402616939  นางสาวศิรฎา ศีลธาดาพงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

412  6402616947  นางสาวศิรินทร์ โอฬารวณิช รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

413  6402616954  นางสาวศิริรัตน์ เหล่าพร รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

414  6402616962  นางสาวศีดา เกิดสวัสด์ิ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

415  6402616970  นายศุภวิชญ์ เอกปัชชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

416  6402616988  นางสาวศุภิสรา อ่อนน้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

417  6402616996  นายสรวิชญ์ กล่อมกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

418  6402617002  นายสรัล บุญนะ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

419  6402617010  นายสหพน เกิดโชคงาม อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

420  6402617028  นายสหรัฐ รัตนภิรมย์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

421  6402617036  นายสหัสรัฐ คทาพิทักษ์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

422  6402617044  นางสาวสัณห์สินี ฉ่ าเจริญ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

423  6402617051  นางสาวสาธิดา เจริญกรวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

424  6402617069  นางสาวสายน้ าผ้ึง ประจักษ์วิมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

425  6402617077  นางสาวสาริศา แก้วละมุล รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

426  6402617085  นางสาวสิญาดา ผลสว่าง รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

427  6402617093  นางสาวสิมิลัน ชวลิตธรรมโชติ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

428  6402617101  นางสาวสิรารมย์ ส าราญใจ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

429  6402617119  นางสาวสิริกร ธาดาศิลารวม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

430  6402617127  นางสาวสิริกาญจน์ ทองเกล้ียงเกตุ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

431  6402617135  นางสาวสิรินภา ประทุมเพ็ชร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

432  6402617143  นางสาวสิริไปรยา ธนะ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

433  6402617150  นางสาวสิริรัตน์ วิจิตรก่ิง อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

434  6402617168  นางสาวสุกัญญา จันทร์วัฒนด ารง อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

435  6402617176  นายสุทธิพล สรเวชประเสริฐ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

436  6402617184  นางสาวสุปาจรีย์ คงแป้น ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

437  6402617192  นางสาวสุพรรณิการ์ กว้างสวาสด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

438  6402617200  นางสาวสุพัฒนา การรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

439  6402617218  นางสาวสุพิชญา ศิลปาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

440  6402617226  นางสาวสุภัสสรา ฐานานุกรม รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

441  6402617234  นางสาวสุรัญชนา เรืองฤทธ์ิ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

442  6402617242  นายเสฏฐพล ดีค าย้อย รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

443  6402617259  นางสาวหทัยชนก ชามาตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

444  6402617267  นายอนุชิต สุวรรณศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

445  6402617275  นางสาวอภิชญา เอกอุดมชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

446  6402617283  นายอภิวัฒน์ โภคสมบัติ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

447  6402617291  นางสาวอรนุช ส่งศรีโรจน์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

448  6402617309  นางสาวอริสา ชัยอัครพงศ์สิน อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

449  6402617317  นางสาวอังคณา สายบุตร รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

450  6402617325  นางสาวอาภา เอกอาภาภัณฑ์ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

451  6402625013  นายศวัส แสนเยีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

452  6402625021  นายกุลกร พูลช่ืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

453  6402625039  นายชัชพล จันทร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

454  6402625047  นายนวพล ก่อการุณย์พงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

455  6402625054  นายอภิวิชญ์ ล้ิมพานิชภักดี รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

456  6402625062  นายวชิรวิทย์ อินทร์ชู รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

457  6402625070  นายพงศธร ด่าวดึก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

458  6402625088  นายวัธนชัย สูตรเลข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

459  6402625096  นางสาวภัทรวดี อธิษฐ์โภคิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

460  6402625104  นายพงษ์ศักด์ิ แดนเชวงพงค์ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

461  6402625112  นายอันนัน โฆษิตานารา อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

462  6402625120  นายณัฐวุฒิ ปานค า อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

463  6402680026  นางสาวกนกนาฏ สิรภักดี รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

464  6402680034  นายกฤษฏิภูมิ ดอนขันธ์ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

465  6402680042  นางสาวกัญญารัตน์ สีบูจันดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

466  6402680059  นางสาวกัญพัชญ์ สุริยะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

467  6402680067  นายกานต์ เล็กสุนทร รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

468  6402680075  นางสาวคุณัญญา โพธ์ิหอม รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

469  6402680083  นางสาวจิรัชญา ชมพัฒนา รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

470  6402680091  นางสาวชญานันท์ ค านวน รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

471  6402680109  นางสาวชนัญญา เซียศิริวัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

472  6402680117  นางสาวชัญญา นริสร์กุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

473  6402680125  นายชิษนุพงศ์ ธีระศิลป์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

474  6402680133  นางสาวโชติกา ชูลี อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

475  6402680141  นางสาวฐานวีร์ ร่มโพรีย์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

476  6402680158  นายฐิติ ธนาอภิลักษณ์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

477  6402680166  นางสาวณัชชา ศรีสว่างวงษ์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

478  6402680174  นางสาวณัฐชา อ้นบุตร ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

479  6402680182  นางสาวณัฐณิชา พฤฑฒิกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

480  6402680190  นางสาวณัฐวรา โชติแสงทอง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

481  6402680208  นายเตชิต เสาแบน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

482  6402680216  นางสาวธนพร จันทร์เพ็ญ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

483  6402680224  นายธนราชัน โยธี รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

484  6402680232  นายธนัท พุ่มวิจิตร รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

485  6402680240  นายธนิก บุตรรุ่งโรจน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

486  6402680257  นางสาวนิตา โกมาลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

487  6402680265  นางสาวนิโลบล ยอดจิตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

488  6402680273  นางสาวเบญญาภา เบ็ญจะขันธ์ อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

489  6402680281  นางสาวปพิชญา พรรณศรี อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

490  6402680299  นางสาวปภาดา ม่วงนวล อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

491  6402680307  นายปรัชญา เอ้ือพัฒนาพานิชย์ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

492  6402680315  นางสาวปรียาวรรณ ยงยุทธ ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

493  6402680323  นางสาวปรียาวัฒณ์ เตชะมนูญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003



ล ำดับ เลขทะเบียน ช่ือ-สกุล อำจำรย์ท่ีปรึกษำ Meeting ID Password

494  6402680331  นางสาวปานชนก อรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004

495  6402680349  นางสาวพิมพ์ลภัส ศรีภิลา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิลปพร  ศรีจ่ันเพชร 931 5336 1014 tbs005

496  6402680356  นายภูวเดช มะจะกรณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สันติชัย  คชรินทร์ 979 5745 5421 tbs006

497  6402680364  นายรัชพงศ์ วงศ์พัฒนาวุฒิ รองศาสตราจารย์พัชรา  พัชราวนิช 939 4192 8135 tbs007

498  6402680372  นายรัชพล ร่ืนสายชล รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  อิสระวรวาณิช 950 2575 9525 tbs008

499  6402680380  นายวิวรรธน์ คูณดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์  นภาธร 993 3810 2371 tbs009

500  6402680398  นางสาวศิลาพร พลเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามน  สิทธิผลวนิชกุล  921 9576 9310 tbs010

501  6402680406  นายศุภฤกษ์ เลิศสหกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ  เตชะโพธิวรคุณ 955 8884 3173 tbs011

502  6402680414  นายสมิต สากลปัญญา อาจารย์ ดร.สรวดี  ศรีเวทย์บดี 972 1331 6672 tbs012

503  6402680422  นายสายฟ้า เศวตรพัชร์ อาจารย์ ดร.ปัญจพร  ชินชนะโชคชัย 966 8583 3918 tbs013

504  6402680430  นางสาวสุภาสินี เนตรทิพย์ อาจารย์วัฒนชัย แสงสุวรรณ 929 1272 5947 tbs014

505  6402680448  นายแสงฉัตร กิจบุญเลิศ รองศาสตราจารย์กอบแก้ว  รัตนอุบล 949 1711 7670 tbs001

506  6402680455  นายอนุรักษ์ ศรีอูดทาพาน ศาสตราจารย์วิทวัส  รุ่งเรืองผล 955 0205 1296 tbs002

507  6402680463  นายอัครพล ย่ิงเพชร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  โสมาภา 993 0829 1762 tbs003

508  6402680471  นางสาวอาทิตยา ศรีบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดิชพงศ์  พงศ์ภัทรชัย 925 2825 0083 tbs004


