
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล อำจำรย์ทีป่รึกษำ
1 59130040158 นายกฤษฎี ม่วงสาว รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
2 59130040169 นายกฤษฏาวุฒิ พักตรใส ผศ.สุริยา  โชคสวัสด์ิ
3 59130040242 นางสาวกัญธิชาภรณ์ จันทรทะชาติ อาจารย์ไท  แสงเทียน
4 59130040437 นางสาวขนิษฐา ไพรบึง ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง
5 59130040477 นางสาวข้าว เมืองงาม รศ.ดร.ปรีชา  เกรียงกรกฎ
6 59130040499 นายคณิต ปราสาททอง ผศ.ดร.สมบัติ  สินธุเ์ชาวน์
7 59130040637 นายจิรศักด์ิ รัตนา ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
8 59130040664 นายจิรัฏฐ์ แก้วมาลี ผศ.ตะวันฉาย  โพธิห์อม
9 59130040756 นายจีระศักด์ิ สุทธิก์ร รศ.ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ
10 59130040792 นางสาวจุธารัตน์ พงษ์สุวรรณ์ ผศ.ดร.คณิศร  ภูนิคม
11 59130040820 นายเจนวิทย์ ตะนุมาตย์ ผศ.ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล
12 59130040994 นางสาวชนาภา ดาผา ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข
13 59130041252 นางสาวฐิตาภา นพวิง ดร.กิตติมา  ศิลปษา
14 59130041410 นายณัฐนนท์ ลิไธสง อาจารย์ถนัดกิจ  ศรีโชค
15 59130041423 นางสาวณัฐพร แสนสุข ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
16 59130041508 นางสาวณัฐริกา ภูศรี อาจารย์ธน    ทองกลม
17 59130041564 นายณัฐวุฒิ เวียนเส้ียว อาจารย์ลออง ผโลดม
18 59130041609 นางสาวดวงหทัย ไชยสงค์ รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
19 59130041726 นายทวีศักด์ิ ผิวทวี ผศ.สุริยา  โชคสวัสด์ิ
20 59130041731 นายทักษิณ บุง่หวาย อาจารย์ไท  แสงเทียน
21 59130041793 นายเทพโสธร วราห์สิน ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง
22 59130041863 นายธนเบศ แซ่ว่อง รศ.ดร.ปรีชา  เกรียงกรกฎ
23 59130041881 นายธนพงษ์ สิงห์บุญตา ผศ.ดร.สมบัติ  สินธุเ์ชาวน์
24 59130041933 นายธนพล มุทาลัย ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
25 59130042136 นายธวัชชัย แสงสุวรรณ ผศ.ตะวันฉาย  โพธิห์อม
26 59130042152 นางสาวธัญญาภรณ์ แสงค า รศ.ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ
27 59130042224 นายธีรธร เกตวัลห์ ผศ.ดร.คณิศร  ภูนิคม
28 59130042255 นายธีรวัช อ่านเขียน ผศ.ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล
29 59130042361 นายไธชรัตน์ เพ็ญจันทร์ ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข
30 59130042402 นางสาวนงนภัส แสงสีดา ดร.กิตติมา  ศิลปษา
31 59130042486 นายนพรุจ พานาดา อาจารย์ถนัดกิจ  ศรีโชค
32 59130042547 นายนรินทร์ บุญยืด ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
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33 59130042570 นางสาวนลินทิพย์ สุรนารถ อาจารย์ธน    ทองกลม
34 59130042592 นางสาวนวลปรางค์ ศิรินัย อาจารย์ลออง ผโลดม
35 59130042626 นางสาวนัทรียา ชัยสุด รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
36 59130042741 นางสาวนิลรัตน์ สิงห์ภักดี ผศ.สุริยา  โชคสวัสด์ิ
37 59130042796 นายเนติพงษ์ ค าสงค์ อาจารย์ไท  แสงเทียน
38 59130042855 นายบุญญาฤทธิ ์จ านงค์ ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง
39 59130042963 นายปฐวี ทองโปรด รศ.ดร.ปรีชา  เกรียงกรกฎ
40 59130042976 นายปณิธาน ครองยุติ ผศ.ดร.สมบัติ  สินธุเ์ชาวน์
41 59130043030 นายประชา วรรณสิน ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
42 59130043056 นายประภากร หลายพา ผศ.ตะวันฉาย  โพธิห์อม
43 59130043102 นายปริญญา มาทวงศ์ รศ.ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ
44 59130043131 นายปรีชา จันดีศรี ผศ.ดร.คณิศร  ภูนิคม
45 59130043193 นางสาวปิน่สุดา สมนึก ผศ.ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล
46 59130043216 นางสาวปิยธิดา วุน่บ ารุง ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข
47 59130043289 นายปูชิต ผาสุขธรรม ดร.กิตติมา  ศิลปษา
48 59130043346 นายพงศ์พิเชษฐ์ โสภณ อาจารย์ถนัดกิจ  ศรีโชค
49 59130043452 นายพลวัฒน์ จันลาศรี ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
50 59130043476 นายพศวีร์ พรหมจรรย์ อาจารย์ธน    ทองกลม
51 59130043636 นายพิสิฐ ราชสีห์ อาจารย์ลออง ผโลดม
52 59130043681 นายเพชรเกรียงไกร ขันธุลา รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
53 59130043834 นายภาณุวัฒน์ ด าบรรณ์ ผศ.สุริยา  โชคสวัสด์ิ
54 59130043913 นายภูมินทร์ โคตรสมบัติ อาจารย์ไท  แสงเทียน
55 59130043993 นายมงคล อาษาวิเศษ ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง
56 59130044008 นางสาวมณีวรรณ บรรจมาตย์ รศ.ดร.ปรีชา  เกรียงกรกฎ
57 59130044019 นายมนต์ธนัช ศรีค าภา ผศ.ดร.สมบัติ  สินธุเ์ชาวน์
58 59130044064 นางสาวมินทรา แสงสีดา ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
59 59130044077 นางสาวเมทินี มุ่งพร ผศ.ตะวันฉาย  โพธิห์อม
60 59130044082 นายเมธาวิน สามสี รศ.ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ
61 59130044123 นายเมธาสิทธิ ์อินสุวรรณ ผศ.ดร.คณิศร  ภูนิคม
62 59130044138 นายยิ่งศักด์ิชาย เสง่ียมวัฒนะ ผศ.ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล
63 59130044183 นายรณชัย เล่ห์กล ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข
64 59130044268 นางสาวรัตนาพร ทองวิลัย ดร.กิตติมา  ศิลปษา
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65 59130044343 นายวงศกร สายธนู อาจารย์ถนัดกิจ  ศรีโชค
66 59130044363 นายวชิรวัฒน์ แสงศรี ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
67 59130044381 นายวชิระ ชินสงคราม อาจารย์ธน    ทองกลม
68 59130044398 นางสาววชิราภรณ์ มีสัตย์ อาจารย์ลออง ผโลดม
69 59130044404 นางสาววนิดา รัตนะวรรณ์ รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
70 59130044415 นายวรกานต์ ทองหล่อ ผศ.สุริยา  โชคสวัสด์ิ
71 59130044428 นางสาววรรณภา บุตรบิล อาจารย์ไท  แสงเทียน
72 59130044459 นางสาววราภรณ์ บุสภาค ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง
73 59130044460 นายวรายุฑ ข าคม รศ.ดร.ปรีชา  เกรียงกรกฎ
74 59130044527 นายวัชรพล สุ่มมาตย์ ผศ.ดร.สมบัติ  สินธุเ์ชาวน์
75 59130044587 นางสาววันวิสา หลักหาญ ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
76 59130044673 นายวิทยา อุวิทัต ผศ.ตะวันฉาย  โพธิห์อม
77 59130044721 นางสาววิภาพร โทพิลา รศ.ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ
78 59130044781 นางสาววิไลพร ระแสนพรหม ผศ.ดร.คณิศร  ภูนิคม
79 59130044802 นายวิษณุ จันทร์หัวโทน ผศ.ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล
80 59130044826 นายวีรยุทธ บัวหลวง ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข
81 59130044848 นายวีระยุทธ สิมลี ดร.กิตติมา  ศิลปษา
82 59130044945 นายศราวุฒิ สร้อยมาศ อาจารย์ถนัดกิจ  ศรีโชค
83 59130044954 นายศราวุธ พ้นทาส ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
84 59130044965 นางสาวศศิวิมล กว้างขวาง อาจารย์ธน    ทองกลม
85 59130044978 นางสาวศศิวิมล พรหมโคตร อาจารย์ลออง ผโลดม
86 59130044983 นายศักด์ิดา บรรดาศักด์ิ รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
87 59130044990 นายศักด์ินรินทร์ อนันตสุข ผศ.สุริยา  โชคสวัสด์ิ
88 59130045052 นางสาวศิรินญา วามนตรี อาจารย์ไท  แสงเทียน
89 59130045081 นางสาวศิริลักษณ์ ศิริเกตุ ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง
90 59130045122 นางสาวศิลาพร สังกะสี รศ.ดร.ปรีชา  เกรียงกรกฎ
91 59130045177 นายศิวานนท์ จันดีบุตร ผศ.ดร.สมบัติ  สินธุเ์ชาวน์
92 59130045182 นายศุภกร คันชมา ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
93 59130045212 นายศุภชัย ขัดสี ผศ.ตะวันฉาย  โพธิห์อม
94 59130045320 นางสาวสรัญญา วันเพ็ญ รศ.ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ
95 59130045380 นางสาวสัจจพร พันธ์มณี ผศ.ดร.คณิศร  ภูนิคม
96 59130045427 นางสาวสายฟ้า สมสมัย ผศ.ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล
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97 59130045494 นายสิทธิพร ลาโสภา ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข
98 59130045548 สามเณรสุจิตรชัย ภูขาว ดร.กิตติมา  ศิลปษา
99 59130045557 นางสาวสุชาดา ไชยพรม อาจารย์ถนัดกิจ  ศรีโชค
100 59130045571 นางสาวสุทธิดา ค ามา ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
101 59130045586 นายสุทธิพงศ์ ธิโนวงค์ อาจารย์ธน    ทองกลม
102 59130045614 นางสาวสุธิรา เถาบุญ อาจารย์ลออง ผโลดม
103 59130045627 นางสาวสุนิศา ศรีสุริย์ รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
104 59130045632 นางสาวสุนิสา วงค์พิมนต์ ผศ.สุริยา  โชคสวัสด์ิ
105 59130045649 นางสาวสุนิสา สิงห์ทอง อาจารย์ไท  แสงเทียน
106 59130045658 นางสาวสุนิสา โสวรรณ์ ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง
107 59130045717 นางสาวสุภลักษณ์ จันตรี รศ.ดร.ปรีชา  เกรียงกรกฎ
108 59130045775 นายสุรศักด์ิ เนื่องภักด์ิ ผศ.ดร.สมบัติ  สินธุเ์ชาวน์
109 59130045801 นางสาวหทัยรัตน์ ดาวประสงค์ ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
110 59130046019 นายอมรเทพ พันธ์สมบัติ ผศ.ตะวันฉาย  โพธิห์อม
111 59130046022 นางสาวอมรรัตน์ พรมบุญศรี รศ.ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ
112 59130046053 นางสาวอรพรรณ วรรณพฤษ์ ผศ.ดร.คณิศร  ภูนิคม
113 59130046064 นายอรรถชัย ตรีไธสง ผศ.ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล
114 59130046123 นางสาวอรอุมา บุตรสะอาด ดร.จรวยพร  แสนทวีสุข
115 59130046178 นางสาวอัจฉรา ชินวรรณะ ดร.กิตติมา  ศิลปษา
116 59130046213 นางสาวอัจฉริยา สมบูรณ์ อาจารย์ถนัดกิจ  ศรีโชค
117 59130046231 นางสาวอัษฎาภรณ์ บัวใหญ่ ดร.กสิณ รังสิกรรพุม
118 59130046321 นางสาวอุไรวรรณ บุญกล้า อาจารย์ธน    ทองกลม
119 59130046398 นางสาวกนกวรรณ งามศิริ อาจารย์ลออง ผโลดม
120 59130046404 นายกิตตินันท์ สุดสายกรวด รศ.ดร.ระพีพันธ์  ปิตาคะโส
121 59130046415 นายจักรกฤษ ชาหล่อน ผศ.สุริยา  โชคสวัสด์ิ
122 59130046473 นายณัฐพล พิศดู อาจารย์ไท  แสงเทียน
123 59130046527 นางสาวธนภรณ์ ศรีโชค ผศ.ดร.นลิน  เพียรทอง
124 59130046532 นายธาวิน นิ่มศึกษา รศ.ดร.ปรีชา  เกรียงกรกฎ
125 59130046628 นางสาวพิชญา รอบรู้เจน ผศ.ดร.สมบัติ  สินธุเ์ชาวน์
126 59130046718 นายลิขสิทธิ ์ชอบบุญ ดร.จริยาภรณ์  อุ่นวงษ์
127 59130046721 นายวชิรวิทย์ มีแวว ผศ.ตะวันฉาย  โพธิห์อม
128 59130046781 นายเศรษฐวุฒิ สายสมบัติ รศ.ดร.นุชสรา  เกรียงกรกฎ
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129 59130046910 นางสาวอัจฉราวรรณ จักษุกรรฐ์ ผศ.ดร.คณิศร  ภูนิคม
130 59130046945 นางสาวอุไรวรรณ ณะลุนลี ผศ.ดร.ธารชุดา  พันธ์นิกุล


