
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล อำจำรย์ทีป่รึกษำ
1 59130040103 นายกฤดาพงศ์ แสงสุวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย
2 59130040206 นายกวินพิชญ์ เพลินจิตต์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา
3 59130040275 นายกายสิทธิ ์พรมศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
4 59130040280 นายกิตติกร รักสอนจิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ
5 59130040301 นายกิตติเดช เงยวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย
6 59130040312 นายกิตติธัช เงาศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล
7 59130040392 นายเกริกพล เลปนถิรางกูร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
8 59130040482 นายคฑาเทพ แก้วกล้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
9 59130040543 นายจตุรภุช เกษมสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
10 59130040622 นางสาวจิรนุช โคตพงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
11 59130040677 นางสาวจิราพร ชาวเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
12 59130040770 นางสาวจุฑามาศ ภูมิค า ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
13 59130040785 นางสาวจุฑามาศ สมชอบ อาจารย์โตมร หลินหะตระกูล
14 59130040851 นายเจษฎา ชาวะหา รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย
15 59130040903 นายฉัตรมงคล รัตนวรรณ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา
16 59130040958 นายชนะพงษ์ สาระพิชญ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
17 59130040969 นายชนะศักด์ิ โกมล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ
18 59130041003 นายชนายุทธ ศรีค าแท้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย
19 59130041087 นางสาวชัชฎา ภรรยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล
20 59130041133 นายชัยวัฒน์ ไขระวิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
21 59130041218 นายญาณิน หาไชย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
22 59130041331 นายณัฐชนนก์ เชื้อกิตติศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
23 59130041465 นายณัฐพล อัคราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
24 59130041582 นางสาวณิรชา ทองแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
25 59130041610 นายดุสิต ตราชู ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
26 59130041678 นายท.ไท้ ชูศรี อาจารย์โตมร หลินหะตระกูล
27 59130041690 นายทรงศักด์ิ โกศัย รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย
28 59130041768 นายทินกร เมษา รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา
29 59130041836 นายธนชิต ปุม้ไสว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
30 59130041876 นายธนพงษ์ พรหมเวียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ
31 59130041915 นายธนพล นามฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย
32 59130041928 นายธนพล มีชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล
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33 59130041960 นายธนวัฒน์ ประวะศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
34 59130042118 นายธวัชชัย สิมณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
35 59130042246 นายธีรภัทร พายุพัดน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
36 59130042501 นายนรากร อ่อนพ นธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
37 59130042602 นายนัฐพงษ์ ฤทธิรุ่์ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
38 59130042671 นางสาวนันทิตา ศรีแก้ว ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
39 59130042686 นางสาวนันทิยา สืบภา อาจารย์โตมร หลินหะตระกูล
40 59130042716 นายนิติพล ค าจุมพล รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย
41 59130042824 นางสาวบัณพร ต้นทอง รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา
42 59130042866 นายบุรินทร์ ถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
43 59130042918 นายปฏิภาณ แก้วบัวขาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ
44 59130042943 นายปฏิภาณ อินทร์ทา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย
45 59130042981 นายปณิธิ กนกนภากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล
46 59130043067 นางสาวประภาพร จันทร์เพ็ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
47 59130043092 นายปราบดา จันทร์เกิ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
48 59130043126 นางสาวปริยากร สุภาชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
49 59130043241 นายปิยะวัฒน์ วงศ์ศรีแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
50 59130043366 นายพงศ์พีระ พิณโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
51 59130043384 นายพชรัฐ เสาวภากาญจน์ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
52 59130043391 นายพนศักด์ิ เศรษฐมาตย์ อาจารย์โตมร หลินหะตระกูล
53 59130043436 นางสาวพรสุดา มหาวงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย
54 59130043443 นางสาวพรสุดา สุภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา
55 59130043506 นายพัฒนา ปราบหนองบัว่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
56 59130043580 นายพิชิตพงษ์ ทองแดง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ
57 59130043618 นายพิลรัตน์ ถาวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย
58 59130043643 นายพิสิษฐ ขันเงิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล
59 59130043698 นางสาวไพจิตรา ทองเบ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
60 59130043850 นายภานุพงศ์ เจริญแสน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
61 59130043874 นายภานุวัฒน์ รัตนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
62 59130043926 นายภูมินทร์ สาวิสา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
63 59130043986 นายภูวดิษฐ์ ช่วยจ า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
64 59130044145 นายยุติธรรม ทาทอง ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
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65 59130044154 นายยุทธศาสตร์ กุลบุญญา อาจารย์โตมร หลินหะตระกูล
66 59130044321 นายฤทธิไกร ลีทหาร รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย
67 59130044433 นางสาววรัญญา ชานนท์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา
68 59130044473 นายวราวุฒิ ค าช านาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
69 59130044532 นางสาววัชรา สมดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ
70 59130044572 นายวัฒนา พูลสัตย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย
71 59130044659 นายวิทธวัฒน์ เกษียร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล
72 59130044857 นายวุฒิชัย พัฒนะโชติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
73 59130044886 นางสาวศกลวรรณ อัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
74 59130044938 นายศราวุฒิ วงศ์แก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
75 59130045144 นายศิวกร สิงห์สีโว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
76 59130045225 นายศุภวิชญ์ จิตภิรมย์ศักด์ิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
77 59130045270 นายสมเกียรติ บุญยิ่ง ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์
78 59130045706 นายสุภกร จรัสด ารงค์วัฒน์ อาจารย์โตมร หลินหะตระกูล
79 59130045762 นายสุรชัย นันทพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักด์ิ ขันติยวิชัย
80 59130045812 นายอชิตพล ศรีกุลวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สถาพร โภคา
81 59130045953 นายอภิรัฐ บุญสุข ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นท แสงเทียน
82 59130045999 นายอภิสิทธิ ์เสือค าจันทร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา เจนศิริศักด์ิ
83 59130046077 นายอรรถวิทย์ มีมานะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักด์ิ แก้วกุลชัย
84 59130046082 นายอรรถสิทธิ ์อิ่มใจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักด์ิ วังไพศาล
85 59130046165 นายอวิรุทธ์ สีชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ศรีวรมาศ
86 59130046336 นายเอกนิรันดร์ สายสอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร ทวีวุฒิ
87 59130046569 นายปรมินทร์ ก้อนค าตัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ พัวทัศนานนท์
88 59130046673 นายรัฐชานนท์ รูปแก้ว ผู้ช่วยศาสตราจารย์อิทธิพงศ์ พันธ์นิกุล
89 59130046695 นายรุ่งโรจน์ ทองออน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย ศรีวรมาศ
90 59130046938 นางสาวอาทิตยา พูลรัมย์ ดร.ฉัตรภูมิ วิรัตนจันทร์


