
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล อำจำรย์ทีป่รึกษำ
1 59130040026 นางสาวกนกพร เบ็ญจมาศ ผศ.ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา
2 59130040048 นางสาวกนกวรรณ มุกธวัตร ดร.อดิศย์สุดา  จ าเริญสาร
3 59130040127 นายกฤตยพล บุญเย็น ผศ.พุทธพร  แสงเทียน
4 59130040325 นายกิตติพันธ์ บุราคร ผศ.ดร.จักรกฤษณ์   อัมพุช
5 59130040367 นายกีรติ สุขใจ ดร.ชาญณรงค์  ภุชงควาริน
6 59130040408 นายเกียรติศักด์ิ พิทักษ์ ดร.อดิศย์สุดา  จ าเริญสาร
7 59130040521 นางสาวคริษฐา วิทยา ผศ.ดร.สมภพ   สนองราษฏร์
8 59130040576 นางสาวจามจุรีย์ จันทร์สาขะ ผศ.ดร.วิภาดา  เดชะปัญญา
9 59130040608 นางสาวจิตรา ดีดวงพันธ์ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์   อัมพุช
10 59130040682 นางสาวจิราพร ลือชา ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ
11 59130040699 นางสาวจิราพร สุภาษร ดร.อดิศย์สุดา  จ าเริญสาร
12 59130040817 นางสาวเจนจิรา มาตขาว ดร.อิทธิศักด์ิ  เภาโพธิ์
13 59130040914 นางสาวฉันทญ์นิษฐ์ ปัณฑาภัคเกษม ดร.ณัฐยา  พูนสุวรรณ
14 59130040927 นายเฉลิมพร ค าเลิศ รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์  มัตราช
15 59130040932 นางสาวชฎาทิพย์ ศรีธรรม ผศ.ดร.วิภาดา  เดชะปัญญา
16 59130040949 นางสาวชนกนันท์ มุธุสิทธิ์ ดร.อิทธิศักด์ิ  เภาโพธิ์
17 59130040972 นางสาวชนัญญา พุทธิวงศ์ ผศ.พุทธพร  แสงเทียน
18 59130041069 นายชวลิต ลีโสภา ผศ.ดร.จักรกฤษณ์   อัมพุช
19 59130041094 นายชัชวาลย์ แก้วไทรเลิศ ผศ.ดร.ถนัดกิจ  ชารีรัตน์
20 59130041302 นายณวัฒน์ นามวงษา ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ
21 59130041490 นางสาวณัฐริกา ปัดถา ดร.ณัฐยา  พูนสุวรรณ
22 59130041522 นางสาวณัฐริการ์ มีธรรม ผศ.ดร.วิภาดา  เดชะปัญญา
23 59130041599 นางสาวดวงนภาพร สารโคตร ผศ.ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา
24 59130041623 นายตติย วีระกุล ดร.ณัฐยา  พูนสุวรรณ
25 59130041995 นางสาวธนัชชา อาจศิริ ผศ.ดร.สมภพ   สนองราษฏร์
26 59130042316 นายธีระรัตน์ หิรัญหลาย รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์  มัตราช
27 59130042426 นายนนทนันท์ แก้วสาธร ผศ.ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา
28 59130042493 นางสาวนภมาศ ธงสันเทียะ รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์  มัตราช
29 59130042585 นางสาวนวลปรางค์ วงศ์สุทธิ์ ผศ.ดร.ถนัดกิจ  ชารีรัตน์
30 59130042631 นายนันทชัย มารุตะพันธ์ ดร.อิทธิศักด์ิ  เภาโพธิ์
31 59130042750 นางสาวนิลาวัลย์ วรรณแก้ว ผศ.พุทธพร  แสงเทียน
32 59130042879 นางสาวบุษกร ขนุนใหญ่ ดร.อดิศย์สุดา  จ าเริญสาร
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33 59130042884 นางสาวเบญจพร แสนจริง ดร.อดิศย์สุดา  จ าเริญสาร
34 59130042907 นางสาวเบญจมาศ ภายอุ้ม ผศ.พุทธพร  แสงเทียน
35 59130043001 นายปภินวิทย์ นวลแสง ดร.ณัฐยา  พูนสุวรรณ
36 59130043148 นายปรีชาพนธ์ สูงสันเขต ผศ.ดร.วิภาดา  เดชะปัญญา
37 59130043186 นางสาวปิน่แก้ว ต้นสวรรค์ รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์  มัตราช
38 59130043261 นางสาวปุยฝ้าย กุลสุทธิ์ ผศ.ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา
39 59130043300 นายพงศกร พันธุกาง ผศ.พุทธพร  แสงเทียน
40 59130043463 นางสาวพลอยเพชร ไชยรักษ์ ผศ.ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา
41 59130043562 นางสาวพิชภรณ์ ต้นกันยา ผศ.ดร.จักรกฤษณ์   อัมพุช
42 59130043676 นายพุทธิพล หนองเสนา ดร.ชาญณรงค์  ภุชงควาริน
43 59130043931 นายภูมิพัฒน์ กิจเอื้อวิริยะ ผศ.ดร.จักรกฤษณ์   อัมพุช
44 59130044037 นางสาวมลธิยา สายศร ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ
45 59130044044 นางสาวมัณทนา ห้วยใหญ่ ดร.ณัฐยา  พูนสุวรรณ
46 59130044376 นายวชิรวิทย์ ศิริกุล ผศ.พุทธพร  แสงเทียน
47 59130044495 นางสาววลัยวรรณ มินสุไลมาน ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ
48 59130044549 นายวัชรากร พัฒนประสิทธิช์ัย ผศ.ดร.สมภพ   สนองราษฏร์
49 59130044743 นางสาววิภาวี หล้าสิงห์ ผศ.ดร.สมภพ   สนองราษฏร์
50 59130044763 นางสาววิรัลพัชญ์ ศักด์ิศรี ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ
51 59130044798 นายวิวิธชัย ศิริกุล ดร.อดิศย์สุดา  จ าเริญสาร
52 59130044871 นายวุฒิภัทร บุญอารีย์ ผศ.ดร.กรรณิกา  รัตนพงศ์เลขา
53 59130044893 นายศรัณย์ จ ารักษา ผศ.ดร.ถนัดกิจ  ชารีรัตน์
54 59130044909 นายศรัณย์ นิตุทร ดร.ชาญณรงค์  ภุชงควาริน
55 59130044923 นายศราวุฒิ มุ่งอาษา ผศ.ดร.ถนัดกิจ  ชารีรัตน์
56 59130045043 นางสาวศิรประภา ค าดี รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์  มัตราช
57 59130045256 นางสาวศุภาวรรณ ผ่องแผ้ว ผศ.ดร.วิภาดา  เดชะปัญญา
58 59130045267 นายเศรษฐกิจ แก้วแสน ผศ.ดร.ถนัดกิจ  ชารีรัตน์
59 59130045449 นางสาวสาวิตรี ศรีเทีย่ง ผศ.ดร.สมภพ   สนองราษฏร์
60 59130045526 นางสาวสิรินาถ สิริพุทไธวรรณ ผศ.ดร.วิภาดา  เดชะปัญญา
61 59130045593 นายสุทิน ปะถะมา รศ.ดร.สุพัฒน์พงษ์  มัตราช
62 59130045603 นางสาวสุธินี ศิริโท ผศ.ดร.จักรกฤษณ์   อัมพุช
63 59130045892 นางสาวอนิสรา วงค์อ ามาตร ผศ.ดร.สมภพ   สนองราษฏร์
64 59130045937 นายอนุสรณ์ สาลีพันธ์ ดร.ชาญณรงค์  ภุชงควาริน
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65 59130045982 นายอภิสิทธิ ์พุม่เจริญ ดร.อิทธิศักด์ิ  เภาโพธิ์
66 59130046154 นางสาวอลิษา พรมน้อย ดร.ณัฐยา  พูนสุวรรณ
67 59130046190 นางสาวอัจฉราพร เพิม่พูน ดร.ชาญณรงค์  ภุชงควาริน
68 59130046848 นายอดิศักด์ิ ศิลาชัย ผศ.ดร.ฉัตรชัย  กันยาวุธ
69 59130046886 นางสาวอมรรัตน์ ประวันเณ ดร.อิทธิศักด์ิ  เภาโพธิ์


