ผู้บริหาร
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อาจารย์โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกช ชั้นจิรกุล

รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์ ดร.ภาณุพันธ์ ลิมปชยาพร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณญิกา เส็งสาย

ที่ปรึกษาคณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์สุมิตร์ เขียววิชัย

หัวหน้าภาควิชา
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์
อาจารย์ ดร.วรกฤษณ์ ศุภพร

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรธร เกิดเกรียงไกร

หัวหน้าภาควิชาเคมี
อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์ ชูสกุลเกรียง

หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ มะศิริ

หัวหน้าภาควิชาสถิติ
อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ เล้าอรุณ

หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
อาจารย์ ดร.ดาวรุ่ง สังข์ทอง

หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์
อาจารย์ ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
อาจารย์ ดร.วรัญญู พูลสวัสดิ์

หัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกอร ระย้านิล

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 4 ท่าน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 4 ท่าน

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ผศ.วรรณภา พนิตสุภากมล

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาชีววิทยา 4 ท่าน

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาชีววิทยา 4 ท่าน

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาเคมี 5 ท่าน

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาเคมี 5 ท่าน

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาฟิสิกส์ 4 ท่าน
สาขาฟิสิกส์

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาฟิสิกส์ 4 ท่าน
สาขาฟิสิกส์ครู

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ผศ.ดร. อรอนงค์ แช่มเล็ก

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาสถิติ 2 ท่าน

อ.ดร.พัณณิภ์ าริษา ของทิพย์

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 ท่าน

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

ผศ.ดร. ชุติมา จารุศิริพจน์

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 6 ท่าน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 6 ท่าน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 6 ท่าน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร. อรวรรณ เชาวลิต

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ 6 ท่าน
สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
ภาควิชาจุลชีววิทยา 3 ท่าน

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2562

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประธานคณะกรรมการ
อ.โอภาส วงษ์ทวีทรัพย์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.ณัฐวรรณ วรวรรโณทัย

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.ทิวดี มุสันเทียะ

อ.ดร.สิทธิเศรษฐ์ พลเวียง

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

อ.ดร.พัณณิภ์ าริษา ของทิพย์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.อภิเษก หงษ์วิทยากร

อ.ดร.กฤษณะ สีพนมวัน

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.จิตนภา ศิริรักษ์

อ.ดร.สุนทร สุวอเขียว

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

อ.ดร.ศรันย์ภัทร์ สุวรรณรัตน์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

อ.ดร.วรภาส พรมเสน

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผศ.ดร.นภวรรณ รัตสุข

อ.ดร.อุมารัจน์ สันติสุขเกษม

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

อ.ดร.ทักษวัน ทองอร่าม

อ.ดร.กิตติมา ไวไธสง

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา

นางสาวอารีวรรณ เฉลิมชัย

นางบรรณพร จาคีไพบูลย์

รำยชื่อนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ ชั้นปีที่ 1 ประจำปีกำรศึกษำ 2562
แยกสำขำวิชำ และมีอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร
ลำดับที่ รหัสประจำตัว
สำขำวิชำคณิตศำสตร์

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

1

620710001 นาย

พชรพล

หุ่นศิลป์

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

2

620710002 น.ส.

พิมพ์ปวีณ์

ปรานวงศ์

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

3

620710003 น.ส.

ลลิตา

ลาวทอง

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

4

620710004 นาย

สลิษา

วงค์กัลยา

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

5

620710005 น.ส.

อริศรา

ราชบัวขาว

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

6

620710045 น.ส.

กัลยารัตน์

วิไลลักษณ์

โควตา

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

7

620710046 น.ส.

จันทร์เพ็ญ

กาบแก้ว

โควตา

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

8

620710047 นาย

ณัฐวุฒิ

นากแกมทอง

โควตา

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

9

620710048 น.ส.

ภาวินี

แก้วมา

โควตา

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

10

620710049 นาย

ภาสพล

พงษ์เนตร

โควตา

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

11

620710050 น.ส.

รัชพร

ฉิมโห้

โควตา

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

12

620710051 น.ส.

สิริกร

ขมสนิท

โควตา

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

13

620710163 นาย

ชุติพลั ภ์

เจริญสุข

พสวท.

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

14

620710164 นาย

สิทธิชัย

เจริญสุข

พสวท.

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

15

620710177 Ms.

Ek

Raksmeysomaly

ทุนฯ กัมพูชา

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

16

620710179 น.ส.

กรรณิการ์

ทวีผล

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.ธรรมธาดา เขมะรัชตกาธร

คณิตศาสตร์

17

620710180 น.ส.

กิตติญา

กันธวัง

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

18

620710181 น.ส.

ขนิษฐา

สมเพชร

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

19

620710182 น.ส.

จเร

เรืองราย

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

20

620710183 น.ส.

ญาณิศา

เพ็ญสุขใจ

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

21

620710184 น.ส.

ณฤดี

ตันลักขณาชัย

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

22

620710185 น.ส.

ณัฐวีร์

ศรีมงคล

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

23

620710186 น.ส.

ฟ้ารุ่ง

เศษรักษา

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

24

620710188 น.ส.

เมวดี

พันธ์ใจธรรม

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

25

620710189 น.ส.

วรกมล

รักษ์จินดา

รับตรงร่วมกัน

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

26

620710410 น.ส.

เกศกนก

เรณชะนะ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

27

620710411 น.ส.

คณิศร

แสงจันทร์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

28

620710413 นาย

ธนดล

จารองเพ็ง

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

29

620710415 น.ส.

พัชราภา

บุญมี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

30

620710416 น.ส.

พิชญา

พระสิงห์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

31

620710490 นาย

ชลธิศ

พันคา

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

32

620710491 น.ส.

ช่อผกา

อินศร

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

33

620710492 น.ส.

ดวงฤดี

ดวงทอง

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.มาลินี ชัยยะ

คณิตศาสตร์

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

34

620710494 น.ส.

ธนพร

สินทรัพย์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

35

620710495 น.ส.

ธัญญรัตน์

อินทร์เผือก

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

36

620710496 น.ส.

ธัญญานันท์

ขันตี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

37

620710497 น.ส.

ธัญวรรณ

ยอดศรีทอง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

38

620710498 นาย

ธิติวฒ
ุ ิ

พุทธรักษา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

39

620710499 น.ส.

นิลราไพ

ตาพันธ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

40

620710500 น.ส.

เบญจวรรณ

ศรีปญ
ั ญาภิรัตน์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

41

620710501 น.ส.

พัทธนันท์

ดิษยวนิชนันทน์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

42

620710502 น.ส.

พิชรัญญา

ทาระขจัด

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

43

620710503 น.ส.

มุขสุดา

ยอแสง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

44

620710504 น.ส.

วรรณวิสา

วงษ์รัตน์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

45

620710505 น.ส.

อภิชญา

จันทร์ต๊ะวงค์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

46

620710506 น.ส.

อินทิรา

ราชสิงโห

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

47

620710790 นาย

กลวัชร

เบ็ญขันธ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

48

620710791 น.ส.

ณัฎฏณิชา

สอนเสนา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

49

620710792 นาย

อภิสิทธิ์

ศรีสละ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

50

620710793 น.ส.

อุมาพร

สรวงท่าไม้

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ธนากร ปริญญาศาสตร์

คณิตศาสตร์

สำขำวิชำชีววิทยำ
1

620710006 น.ส.

ขวัญสิริ

ชาภักดี

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

2

620710007 น.ส.

ณัฐธยาน์

คาอ่อน

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

3

620710008 น.ส.

ธนวรรณ

จันทรา

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

4

620710009 นาย

บุรินทร์

คงเพิ่ม

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

5

620710010 น.ส.

ปาริชาติ

แก้วตาสาม

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

6

620710011 น.ส.

ศิริวรรณ

สร้อยระย้า

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

7

620710012 น.ส.

อินทิรา

บ่อชน

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

8

620710052 น.ส.

กมลภัทร์

นครภักดี

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

9

620710053 น.ส.

กรรณิกา

มาชนา

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

10

620710054 น.ส.

กัญญารัตน์

ชะตาเลิศ

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

11

620710055 น.ส.

กันยานุช

มุ่งหมาย

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

12

620710056 นาย

โกมล

มุ้ยมี

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

13

620710057 น.ส.

ขวัญฤดี

สระเขียว

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

14

620710058 น.ส.

ธนันท์ชนก

เผ่าขุ้ย

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

15

620710059 น.ส.

นัฏฐริณีย์

วิเชียรณรัตน์

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

16

620710060 น.ส.

ปิยะธิดา

หงษ์ทรง

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

17

620710061 น.ส.

พรนภา

เรืองโรจน์

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

18

620710062 น.ส.

วนิชา

อินทรสร

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

19

620710063 น.ส.

วันวิสา

คล้อสวัสดิ์

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

20

620710064 น.ส.

สาธิตา

โตสัมฤทธิ์

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

21

620710065 น.ส.

สุภทั รา

อุไรรัตน์

โควตา

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

22

620710165 นาย

ศุภกิตติ์

ใจยินดี

พสวท.

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

23

620710166 นาย

สรัลวิชญ์

จีนแสร์

พสวท.

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

24

620710190 น.ส.

กชกร

ทรัพย์โนนหวาย

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

25

620710191 น.ส.

กันต์ฤทัย

กิจสงวน

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

26

620710192 น.ส.

กานต์จิรัฏฐ์

งาเจือ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

27

620710194 น.ส.

กิติยา

สุขอินทร์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

28

620710195 น.ส.

กิมิทา

คงสวัสดิ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

29

620710196 น.ส.

จุฑารัตน์

นิลเศรษฐ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

30

620710197 น.ส.

ชฎาภรณ์

เพ็งบุญรอด

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.กัมปนาท ธาราภูมิ

ชีววิทยา

31

620710198 น.ส.

ชนกพร

เวนิชวรกุล

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

32

620710199 น.ส.

ณลินรัตน์

บุณยรัตนกลิน

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

33

620710200 น.ส.

ณัฎฐณิชา

ศรีดอนเมือง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

34

620710202 น.ส.

ณัฐมล

อภัยพันธ์

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

35

620710205 นาย

ธนากร

จ้อยร่อย

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

36

620710206 น.ส.

นาทิพย์

ยศสุวรรณ์

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

37

620710207 น.ส.

นิติกาญจน์

บูชาวงศ์ภวิ ฒ
ั น์

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

38

620710208 น.ส.

นิภาพร

แซ่บา่ ง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

39

620710209 น.ส.

เบญจรัตน์

ศรีเพชร

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

40

620710210 น.ส.

ปาณิสรา

ศรีสว่าง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

41

620710211 น.ส.

ผุสดี

นกทอง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

42

620710212 น.ส.

พรชนก

เย็นสุขใจ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

43

620710213 น.ส.

พรรณวิภา

ปันนาผล

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

44

620710214 น.ส.

พรัฏฐา

ปั้นประดับ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

45

620710215 น.ส.

พิชามญชุ์

สินธพ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

46

620710216 นาย

พิริยะ

บุตรพรม

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

47

620710217 น.ส.

ภัทรสุดา

อุดมพัฒน์

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

48

620710219 น.ส.

วิยะดา

เชาวทัต

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

49

620710220 น.ส.

ศรัณย์นันท์

อินทร์รักษา

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

50

620710221 น.ส.

ศศินิภา

แสงเหลา

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

51

620710222 น.ส.

ศิริณัฐฐา

สิทธิพา

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

52

620710223 น.ส.

สุชาฐินี

วิริยะดีหริ ัญ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

53

620710224 นาย

สุวรรณภูมิ

สัจวุฒิ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

54

620710225 น.ส.

สุวชิ ญา

สงฆ์ประชา

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

55

620710226 น.ส.

สุวชิ ญา

ประทุมราช

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

56

620710227 น.ส.

อภิชญา

หวัดสอน

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

57

620710418 น.ส.

จิดาภา

ด้วงเทียน

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

58

620710419 น.ส.

ญาณิศา

แว่นนาค

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

59

620710420 น.ส.

ณัฐวรรณ

เกิดมาลัย

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

60

620710421 น.ส.

ธนวรรณ

ชัยมณี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

61

620710422 น.ส.

บัณฑิตา

แก้วกระจ่าง

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.กุลนาถ อบสุวรรณ

ชีววิทยา

62

620710423 น.ส.

พิชชาอร

อาภารัตน์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

63

620710424 น.ส.

พุธแก้ว

โพธิจ์ ินดา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

64

620710425 น.ส.

ภวรัญชน์

เกิดสวัสดิ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

65

620710427 น.ส.

มุกนินทร

ไชยวงค์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

66

620710428 น.ส.

รติมา

แก้วเจริญ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

67

620710430 น.ส.

วริศรา

ทาหนองโดก

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

68

620710431 น.ส.

วิจิตรา

โลแพทย์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

69

620710433 น.ส.

สหฤทัย

กันอูป

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

70

620710434 น.ส.

โสภี

ไกรพงษ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

71

620710437 น.ส.

อาภาพจนี

พรหมมาลี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

72

620710438 น.ส.

ไอลดา

เริงหิรัญ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

73

620710507 น.ส.

กฤษฎาภรณ์ บอนไธสง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

74

620710508 น.ส.

กานต์พชิ ชา

บุญสังข์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

75

620710509 น.ส.

กิตติกา

วารินทร์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

76

620710510 น.ส.

กิตติยาภรณ์

ธนูคา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

77

620710511 น.ส.

จิรภา

ธนะบุญปวง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

78

620710512 น.ส.

จุฑามาศ

พุทธเพาะ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

79

620710513 น.ส.

ชนากานต์

ภูมิจันทร์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

80

620710515 น.ส.

ฐิติกา

ตุ้มปามา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

81

620710517 น.ส.

ทักษพร

สวัสดิไชย

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

82

620710518 น.ส.

ทิฐสรินทร์

วัดไพร

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

83

620710519 น.ส.

ธนพร

เจียมวาง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

84

620710520 น.ส.

ธัญชนก

นาคบัว

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

85

620710521 น.ส.

นันทภรณ์

ทองเนียม

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

86

620710522 น.ส.

เบญญาภา

มุขดา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

87

620710523 น.ส.

ใบเตย

ไชยโอชะ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

88

620710524 น.ส.

ปวีณา

ปุยคา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

89

620710525 น.ส.

ปัณณธร

ศิรศริต

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

90

620710526 น.ส.

ปาณิสรา

หุ่นภู

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

91

620710527 น.ส.

พนิดา

จันทร์สี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปรารถนา เผือกวิไล

ชีววิทยา

92

620710528 น.ส.

พรรณกาญจน์ งามดี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

93

620710529 น.ส.

พัสวี

ประทุมเทศ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

94

620710530 น.ส.

เพชรรัตน์

วิรัชวา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

95

620710531 นาย

ภูฐาน

เหลืองอภิชาติ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

96

620710532 น.ส.

มณฑิรา

ทองแก้ว

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

97

620710533 น.ส.

มนัชญา

นนทปัญญา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

98

620710534 น.ส.

เยาวลักษณ์

ยุทธโกวิทย์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

99

620710535 น.ส.

วริศรา

แสงโรจน์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

100

620710537 น.ส.

ศุภสุตา

ถาคา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

101

620710538 นาย

สราวุฒิ

เทพมณฑา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

102

620710539 น.ส.

สายพิรุณ

ดารารัตน์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

103

620710540 น.ส.

สิริพร

คาวงศ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

104

620710541 น.ส.

สุคนธา

หลิมสัมพันธ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

105

620710542 น.ส.

สุดารัตน์

สุดแก้ว

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

106

620710543 น.ส.

อทิติพร

สามทองก่า

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

107

620710544 นาย

อภิปรัชญ์

ชินสงคราม

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

108

620710545 น.ส.

อาทิติพร

คุ้มเรือง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

109

620710546 น.ส.

อาสยา

ทองมี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

110

620710746 น.ส.

กุลธิดา

อรุณแสงศิลป์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

111

620710747 น.ส.

จิรัชยา

ภักดี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

112

620710748 น.ส.

จุฑามาศ

คชหิรัญ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

113

620710750 น.ส.

ธีรรัตน์

จงผ่อนกลาง

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

114

620710751 น.ส.

นิรินท์ทติ ตา

ธนณัฐเชาวกรกุล

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

115

620710752 นาย

พงศ์ภรณ์

คาจู

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

116

620710754

วิสาข์

สาราญราษฎร์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

117

620710794 น.ส.

กันยามาส

เหมาะสมัย

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

118

620710795 น.ส.

จันทกานต์

รักษี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

119

620710796 น.ส.

ชุติมา

แต่งตามพันธ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

120

620710797 นาย

ปณัฐพงศ์

อินทปัน

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

121

620710798 น.ส.

ปิยนิตย์

ชื่นบาน

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

122

620710799 น.ส.

พรบุษรินทร์

พันธุร์ อด

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

123

620710801 น.ส.

ศรีสิริ

สุริยอมร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

124

620710802 นาย

ศุภชัย

ใจเย็น

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

125

620710803 นาย

สุทธิชัย

หนึ่งคามี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชญาดา โชติศรีศุภรัตน์

ชีววิทยา

น.ส.

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

สำขำวิชำเคมี
1

620710013 น.ส.

ณัฐทิชา

แก้วเพชร

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

2

620710014 น.ส.

นภัสกร

มีชาญ

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

3

620710015 น.ส.

วรินทิรา

สินสิทธิประเสริฐ

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

4

620710016 นาย

วัชรพล

วงษ์เอี่ยม

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

5

620710017 น.ส.

ศศิภา

บูรณะมณฑล

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

6

620710018 น.ส.

สลาลี

วงค์กัลยา

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

7

620710019 น.ส.

สุกัญญา

บุญมานาง

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

8

620710020 น.ส.

อาพารัตน์

อมรบดี

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

9

620710066 น.ส.

เกวลี

แต้ภกั ดี

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

10

620710067 น.ส.

จันทร์ฉัตร์

ศรีอยุธยาเดช

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

11

620710068 น.ส.

จิดาภา

ชาวบล

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

12

620710069 น.ส.

ชญาณี

กามณี

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

13

620710070 น.ส.

ญาดา

กลิ่นกรุ่น

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

14

620710071 นาย

ตันติกร

มุ่งดี

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

15

620710072 นาย

เทียนชัย

บุญเอือ

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

16

620710073 น.ส.

ธิดารัตน์

จันทร์โท

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

17

620710074 น.ส.

ธีร์จุฑา

บุญคงมา

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

18

620710075 น.ส.

นวรส

ประทักษ์กุลวงศา

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

19

620710076 น.ส.

ปวีรา

จันทร์จวง

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

20

620710077 น.ส.

พิชาพร

อักษรดี

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

21

620710078 น.ส.

พิมชนก

รักเรือน

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

22

620710079 น.ส.

แพรพลอย

ภู่ระหงษ์

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

23

620710080 นาย

ภูวดล

คงเกษม

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

24

620710081 น.ส.

รัฐฎาพร

สนธิไชย

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

25

620710082 นาย

วัชรพล

จันทรา

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

26

620710083 น.ส.

วันวิสา

ประจงแต่ง

โควตา

ผศ.ดร.รัศมี ชัยสุขสันต์

เคมี

27

620710084 น.ส.

เวธนี

มากแสน

โควตา

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

28

620710085 นาย

โสภณ

ขาวสนิท

โควตา

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

29

620710086 น.ส.

อารียา

แก่นจ้าย

โควตา

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

30

620710167 น.ส.

กิตติยา

ธาระหาญ

พสวท.

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

31

620710169 นาย

ภูรินท์

จงพัฒนสมบัติ

พสวท.

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

32

620710170 น.ส.

รวีวรรณ

กิจติยะพงศ์

พสวท.

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

33

620710171 น.ส.

อนัญญา

ปานชูเชิด

พสวท.

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

34

620710176 Ms.

Ms.Vun

Volaekh

ทุนฯ กัมพูชา

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

35

620710230 น.ส.

กชกร

จันดาแสง

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

36

620710233 น.ส.

จิตติมณฑน์

เตชะอัครเศรษฐี

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

37

620710234 น.ส.

จิราภร

ทองยา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

38

620710235 น.ส.

จิราภรณ์

สวัสดิพฤกษา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

39

620710236 น.ส.

จีรพัฒน์

แย้มศรี

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

40

620710237 น.ส.

ชฎาพร

เจริญหล้า

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

41

620710238 น.ส.

ชณิกา

เอติรัตนะ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

42

620710239 นาย

ชยานันต์

ชนประเสริฐ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

43

620710240 น.ส.

ชลิดา

นามแสง

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

44

620710241 น.ส.

ฐานิตา

รัตนรัตน์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

45

620710242 น.ส.

ณัชชา

โสภณางกูร

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

46

620710243 น.ส.

ณัฐณิชา

รัศมีสว่าง

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

47

620710244 น.ส.

ณัฐวดี

ทองดี

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

48

620710245 น.ส.

ดรุณวรรณ

ชื่นแสงอรุณ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

49

620710246 น.ส.

ดลยา

บุญศรีอุดมสุข

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

50

620710247 น.ส.

นิศารัตน์

เจริญจิตร

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

51

620710248 น.ส.

ปรางทอง

ศรีดาวเรือง

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

52

620710249 น.ส.

ปารียา

สุ่ยหล้า

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ฉันทนา วัยนิพิฐพงษ์

เคมี

53

620710250 น.ส.

ปาลิตา

พูลทรัพย์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

54

620710252 นาย

พงศธร

คล่องแคล่ว

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

55

620710253 น.ส.

พิชญา

บริสุทธิธ์ รรม

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

56

620710254 น.ส.

มณิวรา

บุญคา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

57

620710255 น.ส.

มณีรัตน์

แสงพิรุณ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

58

620710256 น.ส.

มนัสนันท์

รัตนจันทรานนท์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

59

620710257 น.ส.

ลลิตวดี

จันทร์ภริ มย์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

60

620710258 น.ส.

วชิรญาณ์

พนาวงศ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

61

620710259 น.ส.

วรภัทร

บุญพิศน์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

62

620710260 น.ส.

วริณรัติ

ครุธชา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

63

620710261 นาย

วีรภัทร

สมพงษ์ภณ
ั ฑ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

64

620710263 นาย

ศิวกร

ตันเตชะสา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

65

620710264 น.ส.

สิริยากร

พิจิตร์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

66

620710265 น.ส.

สุนิตา

มูลภักดิ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

67

620710266 น.ส.

สุนิษา

อื๊อเจริญรัตน์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

68

620710267 น.ส.

อัจจิมา

มณียศ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

69

620710268 น.ส.

อุษา

ตรียศ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

70

620710269 น.ส.

ไอรฎา

น้อยจีน

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

71

620710440 น.ส.

จณิสตา

มิ่งมงคล

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

72

620710442 น.ส.

ณัฐกมล

ปัจจัยคา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

73

620710443 นาย

ธนกฤต

มาเพิ่ม

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

74

620710444 น.ส.

นวพรรษ

โสมนัส

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

75

620710445 น.ส.

นิศารัตน์

พิมจินดา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

76

620710446 น.ส.

นิศารัตน์

ภัทรารักษ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

77

620710447 น.ส.

รมย์ธรี า

ธนะดารงชัยพร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

78

620710449 นาย

สุธน

อนุวฒ
ั นนันท์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ชนากานต์ ทองสุข

เคมี

79

620710450 น.ส.

อรวรา

อินท์จันทร์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

80

620710547 น.ส.

กิ่งแก้ว

แก้วเจนกล

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

81

620710548 น.ส.

เกศมณี

คงสมบัติ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

82

620710549 น.ส.

ขนิษฐา

ศิลปนรเศรษฐ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

83

620710550 น.ส.

จิรภัทร์

แก้ววรรณา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

84

620710551 น.ส.

ชนิตา

แย้มธนากูล

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

85

620710552 นาย

ไชยภัทร

พุ่มโยนก

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

86

620710553 น.ส.

ญานิสา

ศรีชมภู

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

87

620710554 น.ส.

ฐานิสา

อิ่มเกียรติ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

88

620710556 น.ส.

ฐิติมา

วันดี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

89

620710557 น.ส.

ณัฐพร

จีนเย็น

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

90

620710558 น.ส.

ดาราพร

มาประดิษฐ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

91

620710559 นาย

ธนะพัฒน์

พัฒนาพงษ์กีรติ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

92

620710560 น.ส.

ธารทิพย์

จันทร์ศิริ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

93

620710561 น.ส.

ปริยาภัทร

พลศรี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

94

620710562 น.ส.

พรรษชล

มาหมื่นไวย

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

95

620710563 น.ส.

พรสวรรค์

สีวงั

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

96

620710564 น.ส.

พัณณิตา

ทองสุวรรณ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

97

620710565 น.ส.

พิมพ์พชิ ญา

คิดเห็น

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

98

620710566 น.ส.

พุธติ า

ศรีพายัพ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

99

620710567 นาย

ภาณุพงษ์

สวัสดิ์ฐิติเลิศ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

100

620710568 น.ส.

ภาวินี

นาคสิทธิ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

101

620710569 น.ส.

มนสิชา

ทับตรง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

102

620710570 น.ส.

รุ่งนภาพร

ผิวพรรณ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

103

620710571 น.ส.

วรรณิชา

สุระ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

104

620710572 น.ส.

วริญนฎา

อนันเอือ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

105

620710573 น.ส.

ศศิธร

พังจุนันท์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.กฤช เศรษฐการ

เคมี

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

106

620710574 นาย

ศุภกานต์

วัฒนาเวียงปถัมภ์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

107

620710575 น.ส.

ศุภนิดา

หาริตะวัน

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

108

620710576 น.ส.

สมฤทัย

ปุยภิรมย์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

109

620710577 นาย

สิรวิชญ์

ไม้เขียว

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

110

620710578 น.ส.

สิริมา

โชคสวัสดิ์ธนะกิจ

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

111

620710579 น.ส.

สุวรรณรัตน์

นาคพันธวงศ์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

112

620710581 น.ส.

อภิชญา

รักชื่อดี

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

113

620710582 น.ส.

อัจฉริกา

บุตดีวงค์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

114

620710583 น.ส.

อาทิตย์ตยา

พ่วงอยู่

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

115

620710584 น.ส.

อารยา

มุกดาพันธ์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

116

620710586 นาย

เอกรินทร์

ปัญญาอภิวฒ
ั นะ

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

117

620710755 น.ส.

จิณห์นิภา

สายเอก

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

118

620710756 น.ส.

ทิวาภรณ์

บุญสถาพร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

119

620710757 น.ส.

ธมนวรรณ

สวนมะลิ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

120

620710758 น.ส.

นาวนีฬ

อนันทบริพงษ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

121

620710759 น.ส.

ภรณ์ธภิ า

ชูจันทร์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

122

620710760 น.ส.

อริศรา

พะโยม

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

123

620710804

ธนัชพร

ชัชวาล

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

124

620710805 น.ส.

ธมลวรรณ

เกษมณี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

125

620710806 น.ส.

นริศรา

หิรัญรัตน์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

126

620710807 น.ส.

นิชาภัทร

เกสร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

127

620710808 นาย

ปฏิภาณ

กิจกนกศร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

128

620710809 น.ส.

ปิ่นมณี

ฟองจามร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

129

620710810 น.ส.

วิภากุล

กุลวงษ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

130

620710811 น.ส.

สุธาวัลย์

เชิดชิด

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

131

620710812 นาย

สุเมธ

วงค์แก้ว

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

132

620710813 น.ส.

อุบลวรรณ

บุญใหญ่

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์

เคมี

น.ส.

สำขำวิชำฟิสิกส์
1

620710021 น.ส.

กนกวรรณ

รุ่งหทัยธรรม

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

2

620710022 น.ส.

ชนินาถ

ศรีเมือง

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

3

620710023 น.ส.

ปวีณ์สุดา

สุคนธะ

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

4

620710024 น.ส.

วิลาสินี

ปานทอง

เพชรสนามจันทร์

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

5

620710087 นาย

ธนิก

สุขสาราญ

โควตา

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

6

620710178 Mr.

Mr.Youk

Menglong

ทุนฯ กัมพูชา

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

7

620710270 น.ส.

ฐิรัชญา

ถุงทอง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

8

620710271 น.ส.

นิจวรีย์

ดวงลิดี

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

9

620710272 น.ส.

พลอยไพลิน

ขันดี

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

10

620710273 น.ส.

วิลาสินี

หมีนสอีด

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

11

620710451 น.ส.

จุฑาทิพย์

วงษ์มาดิษฐ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

12

620710587 น.ส.

กชกร

หารภูมิ

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

13

620710589 น.ส.

จิตอารีย์

ยวนใจ

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

14

620710590 น.ส.

ชนัญชิดา

ถาวร

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

15

620710591 นาย

ชัยวัฒน์

ม่วงปรางค์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.ประสาน ปานแก้ว

ฟิสิกส์

16

620710592 น.ส.

ติชิลา

กูมุดา

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

17

620710593 นาย

ทวีรัฐ

ไม่มีนามสกุล

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

18

620710594 นาย

นราธิป

ไชยวงศ์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

19

620710595 น.ส.

นิศาชล

กรวยสวัสดิ์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

20

620710596 นาย

ปรายเวธ

แก้วเขียว

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

21

620710597 น.ส.

พวงทอง

เข้มอาจ

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

22

620710598 น.ส.

พิมพิมาน

โชตนา

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

23

620710599 น.ส.

วันเพ็ญ

ยาชูชีพ

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

24

620710600 น.ส.

วิศัลย์ศยา

พึ่งจะคลี่

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

25

620710601 นาย

สรวิชญ์

เถื่อนบางยาง

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

26

620710602 น.ส.

สุจิตา

เที่ยงพูนวงศ์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

27

620710603 น.ส.

สุรีย์นิภา

จินดารัตน์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

28

620710814 นาย

พงศ์วณิชย์

ประภาโส

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

29

620710815 นาย

ภูมินทร์

วิเศษถา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

30

620710816 นาย

ศิวกร

นาวา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.บดินทร์ ดารงศักดิ์

ฟิสิกส์

สำขำวิชำสถิติ
1

620710025 นาย

ณัฐตพล

นาคนุช

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

2

620710026 นาย

พลภัทร

ผุยรอด

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

3

620710027 น.ส.

อรทัย

เตียวพานิชย์

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

4

620710088 น.ส.

จิรัชยา

ศิโรรัตนพาณิชย์

โควตา

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

5

620710089 น.ส.

ชุติกาญน์

ไพรัตน์

โควตา

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

6

620710090 น.ส.

ปาณิศา

ไตรทิพย์วรกุล

โควตา

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

7

620710091 น.ส.

ภคภรณ์

หม่องจันทร์

โควตา

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

8

620710092 น.ส.

ศิริรัตน์

สัญญนาค

โควตา

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

9

620710453 น.ส.

อริสา

จี๋มะลิ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

10

620710604 น.ส.

เกษมณี

ฉายศรี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

11

620710605 น.ส.

ขวัญฤทัย

มูลพันธ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

12

620710606 น.ส.

จุฑามาศ

ช่อดอกไม้

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.พัณณิ์ภาริษา ของทิพย์

สถิติ

13

620710607 นาย

ชัชฤทธิ์

ภีระคา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

14

620710608 น.ส.

ฐิติวรรณ

คลาพิมาย

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

15

620710609 นาย

ดิษฐชัย

เวชอุดม

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

16

620710611 นาย

ธีรพงศ์

จีระดิษฐ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

17

620710612 น.ส.

พศิกา

ชานาญกิจ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

18

620710613 น.ส.

พัชรีพณ
ิ

ศรีสุพรรณ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

19

620710614 น.ส.

มนตรา

ทรัพย์มีชัย

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

20

620710615 น.ส.

รติมา

ฤทธิบ์ ารุง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

21

620710616 นาย

สราวุฒิ

โชคประดับ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

22

620710617 น.ส.

อานิสา

สาแม

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

23

620710761 น.ส.

ศศินา

เจริญสุข

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปิยพล ไพจิตร

สถิติ

สำขำวิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม
1

620710028 น.ส.

ธวิดาภรณ์

ชวนานนท์

เพชรสนามจันทร์

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

2

620710029 น.ส.

มณีพร

หมอนทอง

เพชรสนามจันทร์

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

3

620710093 น.ส.

จริยาภรณ์

อุ้มทอง

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

4

620710094 น.ส.

ชนม์นิภา

ปุจฉาการ

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

5

620710095 น.ส.

ชนาภา

สุขดี

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

6

620710096 น.ส.

ชนิกา

สิทธิแสง

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

7

620710097 น.ส.

ฐิติภรณ์

พิมพ์สอาด

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

8

620710098 น.ส.

ณัฏฐณิชา

พ่วงพูน

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

9

620710099 นาย

ณัฐนนท์

เชิงฉลาด

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

10

620710100 นาย

ณัฐภัทร

รุ่งดิสกุล

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

11

620710101 นาย

ธนสิษฐ์

วิจิตรจันทร์กุล

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

12

620710102 น.ส.

ธิดารัตน์

เจียวหวาน

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

13

620710103 นาย

ธีรภัทร

มีประมูล

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

14

620710104 น.ส.

บงกช

ทับทิมทอง

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

15

620710105 น.ส.

วนิดา

ตันติวริ ิยะ

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

16

620710106 นาย

วีรภัทร

บุญญาธิ

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

17

620710107 น.ส.

สมธิดา

รัดคีรี

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

18

620710108 น.ส.

อารียา

ภู่เทศ

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

19

620710109 น.ส.

ไอริณ

ช่อสะอึก

โควตา

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

20

620710274 น.ส.

กนกวรรณ

แสงเมฆ

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.พรทิพย์ ศรีแดง

สิ่งแวดล้อม

21

620710275 น.ส.

กมลธรรม

เกตุทอง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

22

620710276 นาย

กิตติพชิ ญ์

สุกใส

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

23

620710277 น.ส.

ณัฐณิชา

ทันรังกา

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

24

620710278 น.ส.

ณิชนันทน์

เกิดพิบลู ย์

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

25

620710279 น.ส.

ธัญญารัตน์

อินทรขีนี

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

26

620710280 น.ส.

นุจารี

ย้อยแย้ม

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

27

620710281 น.ส.

ประภัสสร

บารุงชื่อ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

28

620710283 นาย

ปัณณธร

ศุภธรรมกิจ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

29

620710284 น.ส.

มัณทนา

มะเส็ง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

30

620710285 นาย

ลัทธพล

แดงรักษ์

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

31

620710286 น.ส.

วัลนิภา

ทองคา

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

32

620710456 น.ส.

นนท์ทญ
ิ า

การสมพรต

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

33

620710458 น.ส.

บุญญาพร

ศุภกิจกุลชัย

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

34

620710459 น.ส.

พรกนก

มั่งคั่ง

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

35

620710460 น.ส.

วธัญญา

ชลิตานนท์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

36

620710462 น.ส.

อรทัย

งดงาม

วิทย์เพิ่มพิเศษ

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

37

620710618 น.ส.

กมลรัตน์

เจริญสุข

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

38

620710619 น.ส.

ชลธิชา

ใจธานี

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

39

620710620 น.ส.

ชลิตา

เลียงรักษา

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

40

620710621 น.ส.

ชาลิสา

พิมยะวงค์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.ดร.ชุติมา จารุศิริพจน์

สิ่งแวดล้อม

41

620710625 น.ส.

ธัญญารัตน์

เรือนทอง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

42

620710626 น.ส.

นภัทร

ยศมัญกิจ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

43

620710627 น.ส.

ปวินทนุ

สินธุประเสริฐ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

44

620710628 น.ส.

ปัทมวรรณ

คงวุฒิ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

45

620710629 นาย

ปิยะพงศ์

พึ่งประชา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

46

620710630 น.ส.

เปมิกา

กลีบเมฆ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

47

620710631 น.ส.

พรทิพา

มณีรัตน์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

48

620710632 น.ส.

พรธิตา

สีเหลือง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

49

620710633 น.ส.

พันธนันท์

พูนพะเนาว์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

50

620710634 น.ส.

พิชามญชุ์

ลือชัย

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

51

620710635 น.ส.

เมธาวี

เรือนกระโทก

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

52

620710636 นาย

เมธิชัย

รักฉ่าพงษ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

53

620710637 น.ส.

รยา

สุกใส

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

54

620710638 น.ส.

รุจา

อ่อนหวาน

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

55

620710639 นาย

วรวิช

รัตนวงษ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

56

620710642 นาย

สรร

บัวทอง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

57

620710643 น.ส.

สลิลทิพย์

ชีพทรงสุข

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

58

620710645

สุชาดา

จีระออน

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

น.ส.

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

59

620710646 น.ส.

สุภาวิมล

ดีสุด

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

60

620710647 น.ส.

อมรา

คมกล้า

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

61

620710762 น.ส.

เกวลี

ศรีช่วย

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

62

620710763 น.ส.

ชลนิภา

ภัทรชุติกุล

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

63

620710764 น.ส.

นลพรรณ

ทองประทุม

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ภานุพงศ์ พรหมมารัตน์

สิ่งแวดล้อม

สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์
1

620710030 นาย

ชัชรินทร์

ภูตา

เพชรสนามจันทร์

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

2

620710031 นาย

ธีรภัทร

บุบผาราม

เพชรสนามจันทร์

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

3

620710034 นาย

สหัสวรรษ

สุทธิจิต

เพชรสนามจันทร์

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

4

620710035 นาย

สิทธิเดช

ปวุตินันท์

เพชรสนามจันทร์

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

5

620710036 น.ส.

อภิญญา

รักษี

เพชรสนามจันทร์

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

6

620710110 นาย

กมลภู

เย็นจิตร์

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

7

620710111 นาย

กรดนัย

อุตะเดช

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

8

620710112 น.ส.

คีตยา

อุ่นโชคดี

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

9

620710113 นาย

ตุลย์

วรรณแสง

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

10

620710114 นาย

ธนกร

งามสิริวรกุล

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

11

620710115 นาย

ธนกร

เหมศาสตร์

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

12

620710116 นาย

ธนกฤต

มีแย้ม

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

13

620710117 นาย

ธนวัฒน์

ยุวรรณศิริ

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

14

620710118 นาย

ธนาวุฒิ

เสมอใจ

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

15

620710119 น.ส.

ธัญวรัตม์

แสงทอง

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

16

620710120 นาย

ธีรภัทร

พลมาตย์

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

17

620710121 นาย

นนทกร

จั่นเชย

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

18

620710122 นาย

นวันธร

ภารังกูล

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

19

620710123 นาย

ประกาศิต

เอี่ยมแก้ว

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

20

620710124 นาย

พงศกร

มีนุช

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

21

620710125 น.ส.

พัชรา

อุดมแสวงทรัพย์

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

22

620710126 นาย

พัทธดนย์

บัวเผื่อน

โควตา

อ.เสฐลัทธ์ รอดเหตุภัย

คอมพิวเตอร์

23

620710127 น.ส.

พุธติ า

สุขหงษ์

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

24

620710128 นาย

ภาณุพงศ์

ต้นพุ่ม

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

25

620710129 น.ส.

วนิดา

ไชยะวงษ์

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

26

620710130 นาย

วิกรม์

แสงสุข

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

27

620710131 น.ส.

วิโณทัย

สายยืนยง

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

28

620710132 น.ส.

วิภาวรรณ

บุจนะ

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

29

620710133 นาย

วุฒชิ ัย

มหาแก้ว

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

30

620710134 น.ส.

ศศิธร

ทิพพรหม

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

31

620710135 นาย

ศุภกานต์

อยู่จงดี

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

32

620710136 นาย

สิทธิศักดิ์

ศรีสาราญ

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

33

620710137 น.ส.

สิริวรรณ

อมรพิพฒ
ั น์

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

34

620710138 นาย

หฤษฏ์

เผือกผุด

โควตา

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

35

620710287 น.ส.

กตัญญุตา

อุ่นจันทร์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

36

620710288 น.ส.

กนกนาฎ

ชิขุนทด

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

37

620710289 น.ส.

กรวณิชช์

พานิชเจริญ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

38

620710290 นาย

กฤติณ

อังคณาวรางคณา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

39

620710291 น.ส.

กัญญาณัฐ

ภูมิวตั ร

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

40

620710292 น.ส.

กิตติญา

ทองเสือ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

41

620710293 น.ส.

กิตติยา

รัตนวงศ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

42

620710294 นาย

เกรียงศักดิ์

กังแฮ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

43

620710298 นาย

จักรภัทร

สินเพียร

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

44

620710299 น.ส.

จิตริน

ธนะสินธราทิพย์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

45

620710300 น.ส.

จินดาพร

คุณฑา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

46

620710301 นาย

จิรวัสส์

แก้วคงคา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

47

620710302 น.ส.

ชญาดา

สังขวัฒน์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

48

620710303 นาย

ชญานนท์

อิสสอาด

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

49

620710305 น.ส.

ชนม์นิภา

สุวมิ ล

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

50

620710306 น.ส.

ชลลดา

ศรีสุข

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

51

620710307 นาย

ชัยณรงค์

กุลพงษ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

52

620710309 นาย

ณัฐนนท์

ค่อมเสือ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

53

620710311 นาย

ตะวัน

แก้วเหลือง

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

54

620710312 นาย

ทวีศักดิ์

คุ้มภักดี

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

55

620710313 น.ส.

นภัสสรา

ทองโสภณ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

56

620710314 นาย

ปฐมฤทธิ์

จารุทกิ ร

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

57

620710315 น.ส.

ปพิชญา

เลิศจันทร์ขจร

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

58

620710316 นาย

ปริญญา

โสภาอุทก

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

59

620710317 น.ส.

ปรียาภรณ์

การงาม

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

60

620710318 น.ส.

ปิยธิดา

จันทร์ครุธ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

61

620710319 น.ส.

ปิยรัตน์

เลี่ยวไพโรจน์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

62

620710320 นาย

พชรพล

กองจาย

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สัจจาภรณ์ ไวจรรยา

คอมพิวเตอร์

63

620710321 น.ส.

พรชนก

อ่อนสนิท

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

64

620710322 น.ส.

พรชิตา

คุพวงศ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

65

620710323 น.ส.

พัณณิตา

มิ่งสาแดง

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

66

620710324 น.ส.

พิณทิรา

ผลพิทกั ษ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

67

620710325 นาย

พีรพงษ์

สุวรรณฤทธิ์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

68

620710326 นาย

มีนเรนทร์

สันรัตน์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

69

620710327 นาย

รัฐติวฒ
ั น์

ปัญญาภู

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

70

620710328 นาย

วชิรวิทย์

รุ่งมณี

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

71

620710330 น.ส.

วรัทญาพร

บุญผ่อง

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

72

620710331 นาย

วศะ

โพธาธาร

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

73

620710332 นาย

ศุภกร

อยู่แขก

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

74

620710333 นาย

ศุภณัฐ

หอมจันทร์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

75

620710334 นาย

สิรวิชญ์

จั่นขาว

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

76

620710335 น.ส.

เสาวลักษณ์

สระโร

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

77

620710336 นาย

อภิวชิ ญ์

คะมิ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

78

620710337 นาย

อริญชัย

แสงจันทร์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

79

620710338 นาย

อาทิตย์

อุปะทะ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

80

620710339 นาย

อานุภาพ

ทับทิมแสน

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

81

620710340 น.ส.

อาภาพรณ์

พิพฒ
ั น์ภานุวทิ ยา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

82

620710341 นาย

ไอศูล

มณีน้อย

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

83

620710464 นาย

ธญานนท์

หอมชะเอม

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

84

620710466 นาย

ปุณมณัช

เติมคุนานนท์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

85

620710467 นาย

ภานุวฒ
ั น์

วิจิตรศิริวฒ
ั น์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

86

620710468 นาย

เมธัส

รุกชาติ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

87

620710469 น.ส.

เอมวลี

ต่อเพ็ง

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

88

620710648 น.ส.

กลีบผกา

จักวาโชติ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

89

620710649 นาย

เกียรติกัมพล ทั่นเส้ง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

90

620710650 นาย

คฑากาญจน์

ทรัพย์เสริม

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

91

620710651 น.ส.

จิดาภา

ก้อนดิน

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

92

620710652 นาย

จีรวัฒน์

แสนรัก

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

93

620710653 น.ส.

ชนนิกานต์

คาวัง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

94

620710654 น.ส.

ชนัญญา

เอี่ยมประโคน

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

95

620710655 นาย

ชยพัทธ์

พุ่มแย้ม

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

96

620710656 นาย

ชลัท

ประเสริฐประศาสน์ สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

97

620710657 นาย

ณัฏฐวุฒิ

อภินันทกุล

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

98

620710658 นาย

ณัฐดนัย

ดารงพาณิชกิจ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

99

620710659 นาย

ณัฐพล

คงสกุล

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

100

620710660 นาย

ธนกฤต

ณ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

101

620710661 นาย

ธนวรรษ

สืบสม

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

102

620710663 นาย

นวพรรษ

พิบลู ย์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

103

620710664 นาย

ปฐพี

ทาระเวท

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ณัฐโชติ พรหมฤทธิ์

คอมพิวเตอร์

104

620710665 นาย

พงศกร

กิจอารีวรรณ

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

105

620710666 นาย

พลกิตต์

โกนกระโทก

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

106

620710667 นาย

พสธร

ประสิทธิสรรหา

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

107

620710669 น.ส.

พิมพ์วรีย์

บุญนาค

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

108

620710670 นาย

พีรวิชญ์

ชินาวงษ์

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

109

620710671 น.ส.

ภัทรานิษฐ์

บารุงเมือง

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

110

620710672 น.ส.

ภาสินี

อารีเอือ

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

111

620710673 นาย

รชต

ศรีสุภทั รวนิช

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

112

620710674 น.ส.

วชิรญา

คมศร

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

113

620710675 น.ส.

วรรณรุณี

แทนวิบลู ย์

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

114

620710676 นาย

วิทยอนันต์

ทูคามี

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

115

620710677 นาย

วิศรุต

ปรีชาพิพฒ
ั น์พงศ์

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

116

620710678 นาย

วุฒกิ ร

รักศิลปดี

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

117

620710679 น.ส.

ศิรประภา

บุญจีม

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

118

620710680 นาย

ศุภกร

รากสี

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

119

620710681 นาย

สรวิชญ์

นิตรัตน์

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

120

620710682 น.ส.

สิรินทิพย์

คุ้มกัน

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

121

620710683 น.ส.

สุพชิ ชา

เมธากิจภาคิน

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

122

620710684 น.ส.

สุภทั สร

หนึ่งแว่วแดง

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

123

620710685 นาย

สุภาพ

แก้วพินิจ

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

124

620710686 นาย

สุริยะ

คาสีทา

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

125

620710688 น.ส.

อชิรญาณ์

ธิมา

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

126

620710689 นาย

อธิพงษ์

ศรีเจริญจิระ

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

127

620710690 นาย

อรรถกร

เสเกกุล

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

128

620710691 นาย

อานาชิน

เลาหชัยนาม

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

129

620710766 น.ส.

กาวใจ

หวานดี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

130

620710767 นาย

ทัชชกร

ปรีฐวัฒน์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

131

620710768 นาย

ธนกร

สกุลอือ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

132

620710769 นาย

นัฐเดชน์

ทายิดา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

133

620710770 นาย

นัฐวุฒิ

ตันมี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

134

620710771 นาย

ปรัชญา

สุวรรณสุข

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

135

620710772 นาย

พิษณุพงษ์

สมีแจ้ง

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

136

620710774 นาย

ภัคพล

ทัตจานงค์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

137

620710777 นาย

ศุภรัตน์

อนันตพงษ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

138

620710778 นาย

สรารักษ์

หลักเพชร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

139

620710779 นาย

สัณหณัฐ

สกุลมา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

140

620710818 นาย

คุณาธิป

สุรวาณิช

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

141

620710819 น.ส.

ณัฐณิชา

ชุมผล

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

142

620710820 นาย

วัชรินทร์

คาโคตรสูนย์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

143

620710821 นาย

อัคราพงศ์

สิทธิอาพรพรรณ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

144

620710832 นาย

มหาสมุทร

ชาวสมุทร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์

คอมพิวเตอร์

เพชรสนามจันทร์

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

สำขำวิชำจุลชีววิทยำ
1

620710037 น.ส.

วรัญญา

เหล่าสิม

2

620710139 น.ส.

คณิตา

พงษ์พลู ทรัพย์

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

3

620710140 น.ส.

โชษิตา

เปียปะโมง

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

4

620710141 น.ส.

ณัฐธิดา

อัครวนสกุล

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

5

620710142 น.ส.

ตวิษา

อารีย์

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

6

620710143 นาย

นพรัตน์

มหาเเก้ว

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

7

620710144 น.ส.

นภัสกร

สมบัติ

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

8

620710145 นาย

ปกรณ์

ด่านจุมพลพงศ์

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

9

620710146 น.ส.

ปฏิมาพร

ลุนกา

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

10

620710147 น.ส.

เปมิกา

วงศ์สนิท

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

11

620710148 นาย

พิพฒ
ั น์

กัณฑ์โย

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

12

620710149 น.ส.

ภัสราภรณ์

มิศิริ

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

13

620710150 นาย

ภานุพงษ์

ชมมี

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

14

620710151 น.ส.

มนัสพร

ไพรวัลย์

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

15

620710152 น.ส.

สิริกัญญา

กาบแก้ว

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

16

620710153 นาย

สุรชาติ

ศิริเเช่ม

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

17

620710154 น.ส.

อริษา

สุวรรณบูรณ์

โควตา

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

18

620710342 น.ส.

กวีรัตน์

อนุเวชสิริวฒ
ั น์

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

19

620710343 นาย

กษิดิศ

เด็ดขาด

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

20

620710344 น.ส.

กิติยา

มุขรักษ์

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

21

620710345 น.ส.

เกศกนก

ศรีสงคราม

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

22

620710348 น.ส.

ฑิตยา

กลิ่นโพธิก์ ลับ

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

23

620710349 น.ส.

ณัฐธนภัทร์

ตรีนัย

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

24

620710350 น.ส.

ธนพร

กองแก้ว

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

25

620710352 น.ส.

ธิดารัตน์

สาเภาเงิน

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.บุญศรี จงเสรีจิตต์

จุลชีว

26

620710353 น.ส.

นรินทร์

กาหอม

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

27

620710354 น.ส.

นัยนา

ธาตุวสิ ัย

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

28

620710356 น.ส.

พรทิพย์

นวมสุคนธ์

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

29

620710357 น.ส.

พิชามญชุ์

วุฒวิ งศ์

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

30

620710358 น.ส.

เพียงฟ้า

ลอยลม

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

31

620710360 นาย

วีรยุทธ

ทัศเกษร

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

32

620710361 น.ส.

ศศิธร

สุ่มทา

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

33

620710363 น.ส.

ศุภลักษณ์

จารัสธาดา

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

34

620710364 น.ส.

สุชาวดี

ทองคงอ่วม

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

35

620710365 น.ส.

สุดาวรรณ

วิเศษสิงห์

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

36

620710366 น.ส.

โสภิตา

วงษ์ทอง

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

37

620710367 น.ส.

อนุตตรีย์

มันทะกะ

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

38

620710368 น.ส.

อรพรรณ

บัวขาว

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

39

620710369 น.ส.

อัญวี

ดอนกันยา

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

40

620710370 น.ส.

อาริยา

วังบุญคง

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

41

620710371 น.ส.

อุษณีย์

จันทน์หอม

ทปอ. (รอบ 3)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

42

620710473 น.ส.

ณัฏฐณิชา

พรหมตา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

43

620710475 น.ส.

ปัญญชลี

ชัยประภา

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

44

620710476 น.ส.

ปิยะพร

เม่นพุ่มทอง

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

45

620710478 น.ส.

ภัทราวรรณ

อินอนันต์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

46

620710479 น.ส.

สุพรรณิการ์

วิทยนันทน์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

47

620710480 น.ส.

หทัยภัทร

พุ่มซ่อนกลิ่น

วิทย์เพิ่มพิเศษ

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

48

620710693 น.ส.

เกศริน

สุวรรณรัตน์

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

49

620710694 นาย

คณสรณ์

สุดสงวน

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

50

620710695 น.ส.

จิราภรณ์

ประทายนอก

สกอ. (รอบ 4)

รศ.ดร.นีลวรรณ พงศ์ศิลป์

จุลชีว

51

620710696 น.ส.

จุฬาลักษณ์

แผงเวช

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

52

620710697 น.ส.

ชิณาชา

งามใจยุทธภา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

53

620710698 น.ส.

ญาณีศา

ปรีวลิ ัย

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

54

620710699 น.ส.

ฐิตา

จันทรปรุง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

55

620710700 น.ส.

ณัฏฐ์ พร

คงเปี่ยม

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

56

620710701 น.ส.

ณัฐชา

จตุพรพิมล

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

57

620710702 น.ส.

ธนาภรณ์

บังเงิน

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

58

620710703 นาย

นัทธพงศ์

ล้อมนา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

59

620710704 น.ส.

นาฟ้า

ข.

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

60

620710705 น.ส.

บุษบาวรรณ

คานึง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

61

620710708 น.ส.

พิชชาภา

สายแวว

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

62

620710709 นาย

พูลทรัพย์

เหียงอรชร

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

63

620710710 น.ส.

เมษา

จันทรขันตี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

64

620710711 นาย

รวิชญ์

ตังวิชิตฤกษ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

65

620710712 น.ส.

รุ้งแก้ว

แสงณรงค์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

66

620710713 น.ส.

วรินทิรา

โสภาพันธุ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

67

620710714 น.ส.

วริศรา

ไหวศรี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

68

620710715 น.ส.

วัลณรินทร์

อยู่พทิ กั ษ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

69

620710716 น.ส.

ศิริมงคล

สดเพิ่มพูนบุญ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

70

620710717 น.ส.

สุนิษา

ศรีตองอ่อน

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

71

620710718 น.ส.

สุพรวดี

สมรักษ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

72

620710719 น.ส.

หทัยภัทร

ล้วนลักษณ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

73

620710720 น.ส.

อนุสรา

นาเลียง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

74

620710721 นาย

อภิชัย

รุจิฤทธิ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

75

620710823 น.ส.

กนกกร

กลีบเมฆ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

76

620710825 น.ส.

พานิชา

หมู่ศิริ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

77

620710833

ฮุสนา

ลีเดร์

นศ.ชายแดนใต้

อ.ดร.ปิยาภรณ์ จิรวัชรเดช

จุลชีว

น.ส.

สำขำวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ
1

620710038 น.ส.

กัญญาพัชร

เขียวสังข์

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

2

620710155 นาย

ชวกร

ประจักษ์

โควตา

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

3

620710156 น.ส.

ดวงรารัตน์

วัยเจริญ

โควตา

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

4

620710372 น.ส.

ชุติมา

เหมือนประสาท

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

5

620710373 น.ส.

ฐาปนีย์

ฉายาพันธุ์

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

6

620710374 นาย

ธัชพล

ออสุวรรณ

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

7

620710375 นาย

พลเชษฐ์

สุรธรรมทวี

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

8

620710376 นาย

ภาณุวชิ ญ์

เอมชม

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

9

620710377 น.ส.

สิริพร

จิตรภักดี

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

10

620710378 น.ส.

สุธาสินี

เพชรจันทร์

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

11

620710379 นาย

สุรวุฒิ

สระเกษ

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

12

620710380 นาย

เอกวิทย์

ละวรรณา

รับตรงร่วมกัน

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

13

620710482 น.ส.

ปีติกาญจน์

ศรีสุระ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

14

620710484 น.ส.

มนัสวีร์

ดิษบงค์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

15

620710723 น.ส.

กีรติกา

เซียมเอคู

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

16

620710724 น.ส.

เกตุญาดา

สามสาลี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

17

620710725 นาย

ธนกฤต

แก้วสมบูรณ์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

18

620710726 นาย

ธรณ์ธนั ย์

เรือนศิริเลิศ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

19

620710727 นาย

ธีรเมธ

นวนขัน

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

20

620710728 น.ส.

ปัทมพร

เอือมณีรัตนกุล

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

21

620710729 น.ส.

เปรมกมล

ขันติทานต์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

22

620710730 นาย

ภูมิพฒ
ั น์

ดิษยกุลพัฒน์

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

23

620710731 น.ส.

รุจิรดา

กล้าวิกย์กิจ

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

24

620710732 น.ส.

ลูกเกด

พิสิฐพิพฒ
ั นา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

25

620710733 นาย

วงศกร

คาใบศรี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

26

620710734 น.ส.

สิริกร

อวยบางมด

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

27

620710780 นาย

ชัชชน

ดารงเอกอรุณ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

28

620710782 น.ส.

ศุภธิดา

พันทวีศักดิ์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

29

620710783 น.ส.

สุภาวดี

นวลจันทร์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

30

620710826 น.ส.

ชื่นนภา

ผิวหอม

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

31

620710827 นาย

ณัฐนิติ

สิโนทก

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

32

620710828 นาย

พลวิชช์

ต้นเนียม

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.อรวรรณ เชาวลิต

เทคโนโลยีฯ

สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์
1

620710381 น.ส.

นริศรา

อินทร์ตุ่น

รับตรงร่วมกัน

ผศ.วรรณภา พนิตสุภากมล

คณิตประยุกต์

2

620710735 น.ส.

ธนัญญา

ไตรวิทยพาณิชย์

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.วรรณภา พนิตสุภากมล

คณิตประยุกต์

3

620710736 น.ส.

วริศรา

สอนแก้ว

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.วรรณภา พนิตสุภากมล

คณิตประยุกต์

4

620710737 นาย

สุธี

พนอนุอุดมสุข

สกอ. (รอบ 4)

ผศ.วรรณภา พนิตสุภากมล

คณิตประยุกต์

หลักสูตรฟิสิกส์ (ครู)
1

620710172 น.ส.

นาฏญา

พันธุแ์ ตง

โควตาโรงเรียน

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

2

620710173 น.ส.

ปราณี

ลายวน

โควตาโรงเรียน

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

3

620710174 นาย

ภัทรพงศ์

สุขะ

โควตาโรงเรียน

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

4

620710175 น.ส.

อรัญญา

ทองสายธาร

โควตาโรงเรียน

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

5

620710384 น.ส.

จันทร์จิรา

กองแก

ทปอ. (รอบ 3)

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

6

620710385 นาย

จิณพรต

แย้มเปลี่ยน

ทปอ. (รอบ 3)

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

7

620710386 นาย

ชนกันต์

บุญกิจ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

8

620710387 นาย

ณัฐพงษ์

อินทร์สา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

9

620710388 น.ส.

นมินตรา

คาฮ้อ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

10

620710389 น.ส.

นฤมล

พลอยดี

ทปอ. (รอบ 3)

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

11

620710390 น.ส.

นูร์ซีรีน

นิมาปู

ทปอ. (รอบ 3)

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

12

620710392 น.ส.

ปนัดดา

บุญเกตุ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.อรทัย เขียวพุ่ม

ฟิสิกส์ (ครู)

13

620710393 นาย

ปวเรศ

พรหมงาม

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

14

620710394 น.ส.

ปีย์วรา

ธานี

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

15

620710395 น.ส.

พรพิมล

หินอ่อน

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

16

620710396 น.ส.

พรรณพร

คงฤทธิ์

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

17

620710398 นาย

รุจนเรศ

พึ่งบ้านเกาะ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

18

620710399 น.ส.

สมัชญา

เริ่มภักตร์

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

19

620710400 น.ส.

สุภาคินี

สนั่นแสง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

20

620710401 น.ส.

อาภาภัทร

การบุญ

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

21

620710402 นาย

อิทธิกร

แก้วทอง

ทปอ. (รอบ 3)

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

22

620710787 น.ส.

จิราภา

กะมะโน

รับเข้าตรงโดยคณะฯ

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

23

620710788 น.ส.

บุษญารัตน์

สอนยศ

รับเข้าตรงโดยคณะฯ

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

24

620710789 น.ส.

สิริวรินทร์

บุญอ่อน

รับเข้าตรงโดยคณะฯ

ผศ.ดร.อรอนงค์ แช่มเล็ก

ฟิสิกส์ (ครู)

สำขำวิชำวิทยำกำรข้อมูล
1

620710039 นาย

กฤษกร

พรมใจมั่น

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

2

620710040 นาย

จิรภัทร

ทองอยู่

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

3

620710041 นาย

ภัทรภร

วันทา

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

4

620710042 นาย

รัชตเมธ

บุญวงศ์

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

5

620710043 น.ส.

วิรดา

อู่ศรีวงศ์

เพชรสนามจันทร์

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

6

620710157 น.ส.

กานต์มณี

บุญรอต

โควตา

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

7

620710158 นาย

ชวกร

อติพลานนท์

โควตา

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

8

620710159 นาย

ณัฏฐ์

ธิติมาธัญญากุล

โควตา

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

9

620710160 น.ส.

ธนัญญา

รอดกาพล

โควตา

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

10

620710161 น.ส.

พันทิพา

มักเจียว

โควตา

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

11

620710162 น.ส.

อาภัสรา

ภิรมย์โต

โควตา

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

12

620710403 นาย

กฤตสรณ์

คันทะชา

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

13

620710404 น.ส.

ฌัลลิกา

แก้วมณี

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

14

620710405 น.ส.

ณัฐธิดา

ลาภธนชัย

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

15

620710406 นาย

ทัศน์พล

วรรณสุทธะ

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

16

620710407 น.ส.

เพชรัตน์

สุขอุบล

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

17

620710408 น.ส.

สุธาทิพย์

แย้มกลิ่น

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

18

620710409 น.ส.

อรปรียา

เที่ยงสัตย์

ทปอ. (รอบ 3)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

19

620710485 น.ส.

ชลธิชา

ยาศรี

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

20

620710486 น.ส.

ณัฐณิชา

ขอบใจ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

21

620710487 น.ส.

ธันย์ชนก

ท้ายเมือง

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

22

620710488 นาย

นราวิชญ์

เทพวงค์

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

23

620710738 น.ส.

กมลชนก

เหมศรี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

24

620710739 น.ส.

จินนี่

แซ่ลี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

25

620710740 นาย

ทรงพล

ชมชื่น

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

26

620710741 นาย

ธีรเดช

พาทัน

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

ลำดับที่

รหัสประจำตัว

ชื่อ - นำมสกุล

โครงกำร

อำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำร

สำขำวิชำ

27

620710742 นาย

วรพล

บุญทวี

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

28

620710743 นาย

ศุภณัฐ

พลยมมา

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

29

620710744 น.ส.

สุพรรษา

เกิดลมูล

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

30

620710745 น.ส.

อาทิตยา

ชมทอง

สกอ. (รอบ 4)

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

31

620710784 น.ส.

จินตนา

ณ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

32

620710785 นาย

สัณหณัฐ

อุณหกาญจน์กิจ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

33

620710786 น.ส.

สุภาพร

ม้อยจังหาร

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

34

620710830 นาย

พัทธพงศ์

ตันกิจเจริญ

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

35

620710831 นาย

รัฐธนนท์

อัครนันท์อรนิช

วิทย์เพิ่มพิเศษ

อ.ดร.สิรักข์ แก้วจานงค์

วิทยาการข้อมูล

