
ล ำดบัที่ รหัสนักศึกษำ ชื่อ-สกุล อำจำรย์ทีป่รึกษำ
1 5813401020 นายชาญชัย แว่นแก้ว อาจารย์ธนกร ล้ิมสุวรรณ
2 59130040093 นางสาวกรรณิกา แผ้วกระโทก ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์
3 59130040114 นายกฤตมุข เหลืองตระกูล ผศ.ดร.ประสิทธิ ์นครราช
4 59130040251 นายกัณฑ์อเนก อู่ผลเจริญ ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
5 59130040356 นายกีรติ วิเศษดวงธรรม ดร.อธิพงษ์  สุริยา
6 59130040370 นางสาวกุลนันท์ วงศ์ภูธร ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์
7 59130040385 นางสาวกุสุมา วงศ์ทิพย์ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
8 59130040444 นางสาวขวัญจิรา รักษาพันธุ์ ผศ.ดร.คมสันต์ิ   ดาโรจน์
9 59130040453 นางสาวขวัญจิราวลี สังวรวิตร์ ผศ.ดร.สุชิน    ไตรรงค์จิตเหมาะ
10 59130040464 นางสาวขวัญจิรา แสนศิริ ผศ.ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ
11 59130040536 นายคุณากร ชื่นตา ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง
12 59130040730 นางสาวจิราวดี แดงวงค์ ดร.ประชา  ค าภักดี
13 59130041032 นายชยานันต์ เครือสวัสด์ิ ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
14 59130041128 นายชัยมงคล ต่วนค้ า อาจารย์นิศรุต พันธ์ศิริ
15 59130041188 นายชินดนัย บุญเกษม อาจารย์ธรรมรส  รักธรรม
16 59130041195 นายโชตินนท์ เสนคราม อาจารย์ธนกร ล้ิมสุวรรณ
17 59130041263 นายณฐพล ฝ่ายจ าปา ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์
18 59130041281 นายณรงค์ฤทธิ ์สิงห์คูณ ผศ.ดร.ประสิทธิ ์นครราช
19 59130041357 นางสาวณัฐชยา แสนมี ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
20 59130041368 นายณัฐชัย คล้ายพิทักษ์ ดร.อธิพงษ์  สุริยา
21 59130041393 นายณัฐดนัย อุ้ยมี ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์
22 59130041483 นายณัฐรักษ์ โสมรักษ์ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
23 59130041519 นางสาวณัฐริกา มีทองแสน ผศ.ดร.คมสันต์ิ   ดาโรจน์
24 59130041537 นายณัฐวัฒน์ โทมี ผศ.ดร.สุชิน    ไตรรงค์จิตเหมาะ
25 59130041638 นางสาวต้นธาร ชายผา ผศ.ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ
26 59130041645 นายต่อเงิน สมเภา ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง
27 59130041654 นายตะวัน เมืองเรือง ดร.ประชา  ค าภักดี
28 59130041665 นายตะวัน ไร่สงวน ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
29 59130041757 นายทัศน์พล สังเกตุ อาจารย์นิศรุต พันธ์ศิริ
30 59130041771 นางสาวทิพย์เกสร ชมชิด อาจารย์ธรรมรส  รักธรรม
31 59130041786 นายเทพมงคล มหาวงค์ อาจารย์ธนกร ล้ิมสุวรรณ
32 59130041843 นายธนดล บุญญวัฒน์ ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์
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33 59130041852 นายธนธัช โชติวรรณ ผศ.ดร.ประสิทธิ ์นครราช
34 59130041973 นายธนวัฒน์ โสภาบุตร ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
35 59130042006 นางสาวธนัชญา นามค า ดร.อธิพงษ์  สุริยา
36 59130042042 นายธนากรณ์ จักรศรี ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์
37 59130042121 นายธวัชชัย สุวรรณธาดา ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
38 59130042163 นางสาวธัญญาภรณ์ อุทมล ผศ.ดร.คมสันต์ิ   ดาโรจน์
39 59130042305 นายธีระพงษ์ ยวนยิ่ง ผศ.ดร.สุชิน    ไตรรงค์จิตเหมาะ
40 59130042374 นายนครินทร์ ขันค า ผศ.ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ
41 59130042389 นายนครินทร์ โฉมมา ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง
42 59130042396 นายนครินทร์ เนื้ออ่อน ดร.ประชา  ค าภักดี
43 59130042471 นายนพพล แสงเหมาะ ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
44 59130042613 นายนัฐพร ไชยราช อาจารย์นิศรุต พันธ์ศิริ
45 59130042657 นายนันทวัฒน์ จะโรจร อาจารย์ธรรมรส  รักธรรม
46 59130042693 นางสาวนิติญากรณ์ ค าสุข อาจารย์ธนกร ล้ิมสุวรรณ
47 59130042789 นายเนติพงศ์ ค าปาน ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์
48 59130042839 นายบุญญฤทธิ ์วงศ์ชาลี ผศ.ดร.ประสิทธิ ์นครราช
49 59130043012 นายประกรณ์กิตย์ ชิตวัน ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
50 59130043025 นายประกรรษวัต สายสุวรรณ ดร.อธิพงษ์  สุริยา
51 59130043113 นายปริญญา สมลี ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์
52 59130043157 นายปรีดา นมนวน ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
53 59130043168 นายป้อม แก้วพิลา ผศ.ดร.คมสันต์ิ   ดาโรจน์
54 59130043355 นายพงศ์พิพัฒน์ ดอนแก้ว ผศ.ดร.สุชิน    ไตรรงค์จิตเหมาะ
55 59130043421 นางสาวพรพิมล ลอยลม ผศ.ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ
56 59130043551 นางสาวพิชญา ไวพจน์ ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง
57 59130043575 นายพิชัยยุทธ์ ทองเภาว์ ดร.ประชา  ค าภักดี
58 59130043597 นายพิทยา รักผลดี ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
59 59130043652 นายพีรเชษฐ จอมประโคน อาจารย์นิศรุต พันธ์ศิริ
60 59130043663 นายพุฒิพงษ์ เศียร์ทอง อาจารย์ธรรมรส  รักธรรม
61 59130043700 นายไพฑูรย์ ทิพกันยา อาจารย์ธนกร ล้ิมสุวรรณ
62 59130043724 นางสาวฟาริดา ประทุมชาติ ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์
63 59130043755 นางสาวภวีธิดา ทะนุพันธ์ ผศ.ดร.ประสิทธิ ์นครราช
64 59130043779 นายภักภูเดช สมเพชร ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
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65 59130043784 นายภัคพงศ์ สุขเก่า ดร.อธิพงษ์  สุริยา
66 59130043805 นางสาวภัทราภา พังคะโส ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์
67 59130043948 นายภูมิพัฒน์ เชื้อสิงห์ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
68 59130044165 นายรชต เขียวเขิน ผศ.ดร.คมสันต์ิ   ดาโรจน์
69 59130044226 นายรัชเกียรติ มีชัย ผศ.ดร.สุชิน    ไตรรงค์จิตเหมาะ
70 59130044231 นางสาวรัชนี บุญจันทร์ ผศ.ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ
71 59130044271 นายราชัน หูวอง ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง
72 59130044293 นางสาวรุจิรา ศรีสระน้อย ดร.ประชา  ค าภักดี
73 59130044352 นายวงศพัทธ์ มีศรี ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
74 59130044488 นายวรินทร์ ไชยโย อาจารย์นิศรุต พันธ์ศิริ
75 59130044503 นายวัชรพล พรหมมิ่ง อาจารย์ธรรมรส  รักธรรม
76 59130044594 นายวารินทร์ วงลา อาจารย์ธนกร ล้ิมสุวรรณ
77 59130044615 นางสาววิชชุดา นาสิงห์ ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์
78 59130044688 นายวิทวัส พานแก้ว ผศ.ดร.ประสิทธิ ์นครราช
79 59130044752 นางสาววิมลสิริ กองแก้ว ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
80 59130044776 นางสาววิลาวรรณ ค าเรือง ดร.อธิพงษ์  สุริยา
81 59130044813 นายวีรชิต อินทรสุข ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์
82 59130044831 นายวีระชัย ประสิทธิน์อก ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
83 59130045021 นายศักรินทร์ แสงจันทร์ ผศ.ดร.คมสันต์ิ   ดาโรจน์
84 59130045063 นางสาวศิริประภา บุตรฮาด ผศ.ดร.สุชิน    ไตรรงค์จิตเหมาะ
85 59130045076 นางสาวศิริลักษณ์ พลอามาตร ผศ.ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ
86 59130045292 นายสมพงษ์ บุญมา ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง
87 59130045317 นางสาวสมิตา ผลพิกุล ดร.ประชา  ค าภักดี
88 59130045342 นายสราวุธ สายค า ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
89 59130045362 นายสหรัถ ดาวประสงค์ อาจารย์นิศรุต พันธ์ศิริ
90 59130045458 นายสิทธิชัย ธรรมสัตย์ อาจารย์ธรรมรส  รักธรรม
91 59130045469 นายสิทธิชัย สายวงศ์ อาจารย์ธนกร ล้ิมสุวรรณ
92 59130045487 นายสิทธิโชค อุตรา ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์
93 59130045502 นายสิปปกรณ์ สิงห์ธีร์ ผศ.ดร.ประสิทธิ ์นครราช
94 59130045531 นายสิริพงษ์ แก้วมณี ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
95 59130045669 นายสุพจน์ โพธิพ์ร ดร.อธิพงษ์  สุริยา
96 59130045687 นางสาวสุพรรษา พิจารณ์ ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์
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97 59130045735 นางสาวสุภาวิตา ค ามุงคุณ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
98 59130045742 นางสาวสุมาลี สุภาที ผศ.ดร.คมสันต์ิ   ดาโรจน์
99 59130045780 นางสาวโสดาพร เขียวสอาด ผศ.ดร.สุชิน    ไตรรงค์จิตเหมาะ
100 59130045870 นายอธิศพัชฐร์ คิดรัมย์ ผศ.ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ
101 59130045919 นายอนุชา จูมลี ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง
102 59130045944 นายอโนชา ศิริวงค์ ดร.ประชา  ค าภักดี
103 59130046037 นางสาวอมรรัตน์ รัตนะ ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
104 59130046109 นางสาวอรสา สิงห์สิทธิ์ อาจารย์นิศรุต พันธ์ศิริ
105 59130046138 นายอริยะ สรรเสริญ อาจารย์ธรรมรส  รักธรรม
106 59130046145 นางสาวอรุณรุ่ง สิงหพัฒน์ อาจารย์ธนกร ล้ิมสุวรรณ
107 59130046183 นางสาวอัจฉรา โตดี ผศ.อารยา ฟลอเรนซ์
108 59130046202 นายอัจฉริยะ ยงบรรทม ผศ.ดร.ประสิทธิ ์นครราช
109 59130046257 นายอัสกรณ์ ค าผม ผศ.ดร.มงคล ปุษยตานนท์
110 59130046268 นายอาณาจักร โทหา ดร.อธิพงษ์  สุริยา
111 59130046286 นายอิศรา ดกบุราณ ผศ.ดร.บงกช สุขอนันต์
112 59130046293 นายอิศราวัฒน์ บุญเชิญ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ จันทร์จรัสจิตต์
113 59130046352 นายเอกราช โพธิช์ัย ผศ.ดร.คมสันต์ิ   ดาโรจน์
114 59130046440 นายจิรนันท์ จันทร์ส่อง ผศ.ดร.สุชิน    ไตรรงค์จิตเหมาะ
115 59130046495 นางสาวทักษพร นันทะ ผศ.ดร.วรการ  วงศ์สายเชื้อ
116 59130046549 นายธีรวัฒน์ ปาติปา ผศ.ดร.ขนิษฐา  แก้วแดง
117 59130046743 นางสาววัชรี วันเล ดร.ประชา  ค าภักดี
118 59130046752 นายวิทยา บุญพัง ดร.ธีรวุฒิ ไชยธรรม
119 59130046813 นายสัตถาวิศว์ ค าหล่อ อาจารย์นิศรุต พันธ์ศิริ
120 59130046923 นายอาทร บุญจันทร์ อาจารย์ธรรมรส  รักธรรม


