
สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

1   640710001 น.ส. จันทร์จิรา ช านาญเรือ อาจารย์ท่ีปรึกษา

2   640710002 น.ส. ธนพร มะกรูดทอง ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

3   640710003 นาย ธนวัฒน์ จันทร์ที ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

4   640710004 นาย เนรมิต วันดี ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

5   640710005 น.ส. มุทิตา พระแท่น ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

6   640710006 น.ส. อรนลิน พันธ์ุพิริยะเจตน์ ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

7   640710007 น.ส. ไอลดา สุขอยู่ ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

8   640710106 น.ส. เขมิกา วิเศษสิงห์ ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

9   640710107 น.ส. มณฑิตา สุวัฒน์ ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

10   640710179 น.ส. กุลจิรา พงศ์ศรีสืบสุข ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

11   640710180 นาย คลังกาญจน์ มะโนชาติ ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

12   640710181 น.ส. ชลฤทัย วิเศษสิงห์ ผศ.ดร.วรรณรัตน์   รุ่งโรจน์ธีระ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม
1   640710182 น.ส. ฐานิตา จูเจริญ รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

2   640710183 นาย ณัฐวุฒิ ใจอารีย์ รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

3   640710184 นาย เทพทัต แผนสันเท๊ียะ รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

4   640710185 น.ส. ธัญญมล เขียวผ่อง รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

5   640710186 นาย นัทธนันท์ กิจหวัง รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

6   640710187 น.ส. นันท์นภัส หวังธนพรชัย รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

7   640710190 น.ส. ปัณฑารีย์ ศรีวลีรัตน์ รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

8   640710191 น.ส. ปีย์วรา ศิริวชิระภาพ รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

9   640710192 น.ส. ผาณิต เต่ียวขุ้ย รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

10   640710193 นาย พิชิตพงศ์ รวมทอง รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

11   640710194 น.ส. ภวัสรวี แสงฉัตรแก้ว รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

12   640710196 น.ส. รัชนก กองศรีเกษ รศ.ดร.ประพันธ์พงศ์  พงศ์ศรีเอ่ียม

ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร
1   640710197 น.ส. ศศินิภา แซ่อ้ึง ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

2   640710198 นาย สงกรานต์ แซ่เจียว ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

3   640710199 นาย สิทธิพล พุ่มสมุด ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

4   640710200 น.ส. สิริวิมล ส้มแก้ว ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

5   640710201 นาย สุนทร กิรัมย์ ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

6   640710202 น.ส. อมิตา นามดวง ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

7   640710203 นาย อวิรุทธ์ ต้ังวงค์ ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

8   640710204 น.ส. อินทิรา วัลลา ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

9   640710206 นาย ฮูซัยฟี นิกานิ ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

10   640710870 น.ส. พรรัชดา ตันโชติช่วง ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร
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11   640710875 น.ส. อรวรรยา มลการนา ผศ.ดร.ธรรมธาดา    เขมะรัชตก าธร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัยน์รัตน์    กันยะมี

1   640710100 น.ส. ณิชยา คงเจริญ
2   640710780 น.ส. จันทกานต์ นุชพันธ์
3   640710781 น.ส. ณัฐณิชา แข็งฉลาด
4   640710782 น.ส. ปัณณพร ยอดบุรุษ
5   640710783 น.ส. พิชามญช์ นิสภเรืองยศ
6   640710784 น.ส. รัตนา แขวงรส
7   640710785 นาย อัยมาน แวดาโอะ
8   640710786 น.ส. อารยา หม่ืนชล
9   640710862 น.ส. จันทราภรณ์ วงศ์เจริญชัยชนะ
10   640710906 น.ส. วลัยลักษณ์ สนสาขา



สาขาวิชาชีววิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย

1   640710008 น.ส. จิตรกัญญา ทีงาม ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
2   640710009 น.ส. ชนันธร ศรีชัย ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
3   640710010 น.ส. ชิสานุช ทองศุภผล ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
4   640710011 น.ส. ณัฐชา วิโรจน์ไตรรัตน์ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
5   640710012 น.ส. ณัฐธนันกรณ์ วิมลศิริ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
6   640710013 น.ส. ทัตพิชา วัฒนะน้อย ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
7   640710014 น.ส. ทิพวัลย์ สุขดี ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
8   640710015 น.ส. ธนวรรณ เล็กเจริญ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
9   640710016 นาย พร้อมบุญ ข้าวเข็มทอง ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
10   640710017 น.ส. พิมพ์ชนก พลสงเมือง ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
11   640710018 น.ส. มนต์มณี สุขเเจ่ม ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
12   640710019 นาย วงศกร กิจจานนท์ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
13   640710020 น.ส. วัลภา คชศิลา ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
14   640710021 น.ส. อาริสา มณีอินทร์ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
15   640710108 น.ส. จิดาภา เท่ียงเทศ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
16   640710109 น.ส. จิตรสุดา แตงเสร็จ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
17   640710110 น.ส. ณิฌานันท์ ชาวชุมนุม ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
18   640710111 น.ส. ดารัตน์ สุวรรณประเสริฐ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
19   640710112 น.ส. ธัญญลักษณ์ เขียวผ่อง ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
20   640710113 น.ส. ธิดารัตน์ ค าแป้น ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
21   640710114 น.ส. ภัทราวดี นิลงาม ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
22   640710115 นาย รุ่งโรจน์ แย้มศรวล ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
23   640710116 น.ส. ศิริพร เล่ียมไข่ต่วน ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
24   640710117 น.ส. สิริกุล อ่ิมมณี ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
25   640710118 น.ส. อนุสรณ์ ใจซ่ือ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
26   640710207 น.ส. กนกนิภา ผ่องแผ้ว ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
27   640710210 น.ส. กรกนก เล่ือมนิรันดร์ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
28   640710211 น.ส. กฤติยาภรณ์ เถาว์แก้ว ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
29   640710213 น.ส. กัญญรัตน์ อรุณรัตน์ ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย
30   640710214 นาย กิตติณัฐ เหมสี ผศ.ดร.วันวิวาห์      ตุ้มน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
1   640710215 น.ส. ขวัญนภา ปรีชาสุข ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
2   640710216 น.ส. จรีภรณ์ แซ่ท่ึง ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
3   640710217 น.ส. จารุณี คุ่ยประเสริฐ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
4   640710218 น.ส. จิดาภา พิเศษฤทธ์ิ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
5   640710219 น.ส. จิดาภา ปะทิทัง ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
6   640710220 นาย เจริญทรัพย์ แดนกมล ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
7   640710222 น.ส. ชนัดดา แก้ววังปา ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
8   640710224 น.ส. ชลิตา เงินเหรียญ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
9   640710225 นาย ชัยมงคล สุจิตร ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
10   640710226 น.ส. ชุติมา โคบราญ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
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11   640710227 น.ส. ญาณิศา ดรุณศรี ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
12   640710228 น.ส. ณัชนิช สีสังข์ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
13   640710229 น.ส. ณัฐชยา อาจวิชัย ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
14   640710230 น.ส. ณัฐธิดา ใจคนึง ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
15   640710231 น.ส. ณัฐรัญญา เช่ียวชาญ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
16   640710232 นาย ณัฐิวุฒิ ปัญญาทอง ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
17   640710233 น.ส. ณิชนันทน์ ม่ังค่ัง ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
18   640710234 น.ส. ณิชารีย์ ธีรตระกูล ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
19   640710235 น.ส. ดาราวรรณ จิตรีธรรม ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
20   640710237 น.ส. ธัญชนก สายรวมญาติ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
21   640710238 น.ส. ธีรนาฏ เผ่าพงษ์ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
22   640710239 น.ส. นพธีรา สิงหทัต ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
23   640710240 นาย นวพล ชาญชัย ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
24   640710241 น.ส. นาดี สายแก้ว ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
25   640710243 น.ส. นิธิวดี ต้นทองค า ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
26   640710244 น.ส. เนตรณภัทร บุญศรีทอง ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
27   640710245 น.ส. บงกช ขวัญอ้นอินทร์ ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
28   640710247 น.ส. ปทิตตา โสสุด ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
29   640710248 น.ส. ประภัสสร สมสนอง ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์
30   640710249 น.ส. ประภาศิริ รวมครบุรี ผศ.ดร.ศรัณยพร     มากทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
1   640710250 นาย ปราชญ์ศุภพัฒน์ เอกติชัยวรกุล ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
2   640710251 น.ส. ปรียาพร ก่อสิริมงคลกุล ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
3   640710252 น.ส. ปวีณ์กร ค าอ้น ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
4   640710253 น.ส. ปองหทัย อาตวงษ์ ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
5   640710254 น.ส. ปัณฑา ประกอบชาติ ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
6   640710256 น.ส. ปันตะวัน เติมมณีรัตน์ ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
7   640710258 น.ส. ปิยะมาศ ดุงแก้ว ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
8   640710259 น.ส. พนิดา ศรีสง่า ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
9   640710260 น.ส. พรทิตา พรหมสาขา ณ สกลนคร ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
10   640710262 น.ส. พิชญา ศรีเหรา ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
11   640710263 น.ส. พิมพ์ญาฎา วีระโชติคุณกิตติ ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
12   640710264 น.ส. พิมพ์พิศา จันทร์ผ่อง ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
13   640710265 น.ส. พิมพ์วิภา ขุมทรัพย์ ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
14   640710266 น.ส. เพียงดาว ใจเกษิม ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
15   640710267 น.ส. แพรทอง คงกุทอง ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
16   640710269 น.ส. ภควดี แก้วชมภู ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
17   640710270 น.ส. ภัณฑิรา สอดศรี ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
18   640710271 น.ส. ภัทราภรณ์ บุญประคม ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
19   640710272 น.ส. ภัทราภรณ์ ศรีกิมแก้ว ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
20   640710273 นาย ภูมิธเนศ เรือนทอง ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
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21   640710274 นาย ภูวชิระ ชวะศิริ ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว
22   640710275 น.ส. มนัสชนก โพธ์ิระย้า ผศ.ดร.ณิมนาราห์  อยู่คงแก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
1   640710277 น.ส. มัชฌิมา เจ้ียรักษา ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
2   640710278 นาย รัชชานนท์ คนึงเหตุ ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
3   640710280 นาย รัตนพงษ์ มีพงษ์เภา ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
4   640710281 น.ส. รัตนากร วงค์วิไลย์ ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
5   640710284 น.ส. วรรษมน สิงห์หา ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
6   640710285 น.ส. วรัญญา ศรีมงคล ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
7   640710289 น.ส. วิวรรณษา สังข์กรด ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
8   640710290 น.ส. ศศิกานต์ โฉสูงเนิน ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
9   640710291 น.ส. ศิริกุล ภัทรลิขิตสกุล ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
10   640710292 นาย ศุภณัฐ มุสิราช ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
11   640710293 น.ส. ศุภมาศ น่ิมอ่ิม ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
12   640710294 น.ส. สกุลทิพย์ สระทองทิศ ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
13   640710295 น.ส. สลิลทิพย์ จันภักดี ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา
14   640710296 นาย สหรัถ จุลโยธา ผศ.ดร.วิวิชชุตา      เดชรักษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
1   640710298 น.ส. สุดารัตน์ รุ่งโรจน์พีรพัฒน์ ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
2   640710299 น.ส. สุประวีณ์ วัสสวัสด์ิ ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
3   640710300 น.ส. เสาวลักษณ์ กองศรี ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
4   640710301 น.ส. อนุธิดา ย้ิมละมูล ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
5   640710302 น.ส. อมรรัตน์ ศรีเครือดง ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
6   640710303 น.ส. อริยา สืบเก่ง ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
7   640710304 น.ส. อักษราภัค ดีไสว ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
8   640710306 น.ส. อิสรียา พงศ์ศรี ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
9   640710835 น.ส. กนกวรรณ พงษ์ผา ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
10   640710927 น.ส. ฐานิดา เท่ียงสืบสาย ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
11   640710928 น.ส. ฐิติยา มาลัยบาน ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
12   640710930 น.ส. ทิฆัมพร ชอบการ ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
13   640710934 นาย พงศ์ศิริ อัครปริญวัฒน์ ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
14   640710936 น.ส. ภัทรพร โอมาก ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช
15   640710938 น.ส. วัลย์ลี ทองชิว ผศ.ดร.อดิศรี         เจริญพานิช



สาขาวิชาเคมี
อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

1   640710022 น.ส. กัญญาณัฐ โสนะชัย อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

2   640710024 น.ส. ณัฏฐณิชา เอมโอษฐ์ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

3   640710025 น.ส. ณัฐพร บัวงาม อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

4   640710026 น.ส. เปรมฤดี ช่างแกะ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

5   640710027 นาย พงศมิทธ์ิ กิตติคพงศ์ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

6   640710028 น.ส. พัชรี ท่ังเหล็ก อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

7   640710029 น.ส. ระพีพัฒน์ รุ่งมณี อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

8   640710030 น.ส. วชิราภรณ์ พรหมศิริ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

9   640710031 น.ส. วชิราภรณ์ รัตนะ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

10   640710032 น.ส. ศิริกัญญา ล้ินเสือ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

11   640710033 น.ส. สุธาสินี คุ้มเขต อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

12   640710119 น.ส. จินต์จุฑา บุญทุบุญ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

13   640710120 น.ส. ชลิตตรา จงศิริ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

14   640710121 น.ส. ฐิตาภา น่ิมโอด อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

15   640710122 น.ส. ณัฐกานต์ เสริมผล อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

16   640710123 น.ส. ดารารัตน์ นิสัยดี อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

17   640710124 น.ส. ปิยธิดา ต่วนเครือ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

18   640710125 น.ส. ภัทรวดี เดชสิงห์ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

19   640710126 น.ส. ภัทรสุดา พรหมขุนทอง อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

20   640710127 น.ส. วิชุดา ช่วยแสง อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

21   640710128 น.ส. วิภาวรรณ์ มูลจักร์ อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

22   640710129 น.ส. อัญธิชา เพชรแอง อาจารย์วราพร      ภาราดามิตร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธินี          เกิดเทพ
1 640710175 Mr. Sothun Kong ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

2   640710307 น.ส. กมลพร กราบทอง ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

3   640710308 น.ส. กมลวรรณ ม่ันใจ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

4   640710309 น.ส. กฤตกมล บุษบงก์ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

5   640710310 น.ส. กฤษณา หวายเครือ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

6   640710311 น.ส. กัญญาณัฐ ศรีบุญเรือง ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

7   640710313 น.ส. กัญญารัตน์ วงษาพันธ์ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

8   640710314 น.ส. กัญญาวีร์ ชมพูสี ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

9   640710315 น.ส. กัณฑิฌา แก้วดุลดุก ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

10   640710316 น.ส. ก่ิงกรอง สกุลเดชไพศาล ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

11   640710317 น.ส. กิตติยา พานนิล ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

12   640710318 น.ส. เขมิกา มุขประเสริฐ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

13   640710319 น.ส. คริมาภรณ์ มีสมบัติ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

14   640710320 น.ส. จารุวรรณ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

15   640710321 น.ส. จารุวรรณ สารค า ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ
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16   640710322 น.ส. จิรัชยา พุ่มมณี ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

17   640710323 น.ส. จิราภรณ์ เพ็ชร์ตรง ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

18   640710324 น.ส. จิราภรณ์ ทองสิงห์ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

19   640710325 น.ส. จุฬารัตน์ ข่วงทิพย์ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

20   640710326 น.ส. ชนิกานต์ สุขยศ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

21   640710327 น.ส. ชมนภัส นิลรอด ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

22   640710328 น.ส. ชลดา เสนานุวงศ์ ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

23   640710329 น.ส. ฐิตารี ไม่สะพร่าว ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

24   640710330 น.ส. ฐิติยาพร ปะวะโต ผศ.ดร.สุธินี          เกิดเทพ

อาจารย์ ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

1   640710331 น.ส. ณัฎฐาภรณ์ วงศรี อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

2   640710332 น.ส. ณัฎธวิภาภรณ์ แกมทอง อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

3   640710333 น.ส. ณัฏฐณิชา ปุกค า อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

4   640710334 นาย ณัฐ บุญสิน อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

5   640710335 น.ส. ณัฐธิดา สุขทวี อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

6   640710336 นาย ณัฐนันท์ วันดี อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

7   640710337 น.ส. ณิชากร เถ่ือนคุ้ม อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

8   640710338 นาย ทรัพย์นฤนาท หล่ิวโรจน์ทรัพย์ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

9   640710339 น.ส. ธนพร ธิติรัตนโชติ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

10   640710340 นาย ธนภัทร อินตะ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

11   640710341 น.ส. ธนัช บรรจงพินิจ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

12   640710343 น.ส. ธัญญารัตน์ มาตรศรี อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

13   640710344 น.ส. ธัญญารัตน์ รวมวงษ์ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

14   640710345 น.ส. ธันยาภรณ์ โคมทอง อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

15   640710346 น.ส. นนลญา ศรีบุญยอด อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

16   640710347 น.ส. นวพร วิมูลชาติ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

17   640710348 น.ส. นันท์นภัส เหล่าภักดี อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

18   640710350 น.ส. เบญญาภา เทียนทอง อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

19   640710351 น.ส. ปนภัทร ภาระใหญ่ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

20   640710352 น.ส. ปรางค์ฉาย ช่ืนตา อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

21   640710353 น.ส. ปริมิตา อู่ตะเภา อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

22   640710354 น.ส. ปวีณ์พร วงษ์วิลัย อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

23   640710355 น.ส. ปัญจภัทร ระวรรณวงษ์ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

24   640710356 น.ส. ปาริชาติ นาคสิทธ์ิ อ.ดร.สุชารัตน์       สนองเกียรติ

อาจารย์ ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

1   640710357 น.ส. พชรวรรณ โมระนิธิสวัสด์ิ อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร
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2   640710358 น.ส. พรทิพา เพ็ชรเกิด อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

3   640710360 น.ส. พรลภัส จิตจ านงค์ อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

4   640710361 น.ส. พัชราภา สุภาพ อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

5   640710362 น.ส. พิชญา จันปุ่ม อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

6   640710364 น.ส. พิมพ์นิภา อรุณรุ่ง อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

7   640710365 น.ส. เพชราภรณ์ บุญมี อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

8   640710366 น.ส. ฟ้าใส ไทรบุรี อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

9   640710367 นาย ภัคนันท์ ศรีทอง อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

10   640710368 น.ส. มนัสนันท์ พูลสมบัติ อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

11   640710369 น.ส. มาดา ขันทะชา อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

12   640710371 นาย รัฐศาสตร์ นาเสง่ียม อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

13   640710373 น.ส. รัตนาวรรณ์ ด านิล อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

14   640710374 น.ส. รินลดา กล่ินดี อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

15   640710375 น.ส. ลมล สีสุข อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

16   640710376 น.ส. ลัดดาวรรณ บุดดีกุล อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

17   640710377 นาย วชิรวิทย์ จิตต์ปรุง อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

18   640710378 น.ส. วรกมล สุพรม อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

19   640710379 น.ส. วันวิสา โกสีย์รัตนาภิบาล อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

20   640710381 น.ส. วิลาสินี นพพรชัย อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

21   640710382 น.ส. ศศิวิมล ปวงเหมือง อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

22   640710384 น.ส. ศิริวรรณ ขวัญกระโทก อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

23   640710386 นาย ศุภเศรษฐ์ ปรีดาศักด์ิ อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

24   640710387 น.ส. ศุภาพิชญ์ ไชยปัญหา อ.ดร.กนกวรรณ     เจริญกิจอมร

อาจารย์ ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

1   640710388 น.ส. สรัญญา โตค า อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

2   640710389 น.ส. สโรชา ละเภท อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

3   640710390 น.ส. สัตตบงกช ภู่ระหงษ์ อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

4   640710391 น.ส. สิริวัลย์ พรมกสิกร อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

5   640710392 น.ส. สิริโสภา พุกกะวรรณะ อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

6   640710393 น.ส. สุภาวิตา กดสาพรมมา อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

7   640710394 น.ส. โสรยา ค าลักษณ์ อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

8   640710395 น.ส. อดิภา อาทยะกุล อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

9   640710396 น.ส. อภิชญา ประเสริฐโสภา อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

10   640710397 น.ส. อรปรียา ศรีวิชัย อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

11   640710398 น.ส. อรรัมภา ชาญอาวุธ อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

12   640710399 นาย อริยชาติ ช่ืนค้า อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์
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13   640710402 น.ส. ออมทรัพย์ รัตนโคกสูง อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

14   640710403 น.ส. อัญชิสา เด็กหลี อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

15   640710404 น.ส. อาทิตยาภา ชูชีพ อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

16   640710405 น.ส. อาบแก้ว ริยาพันธ์ อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

17   640710406 นาย อิสเรศ นินท า อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

18   640710838 นาย ชิษณุพงศ์ สมบุญ อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

19   640710839 นาย ทัตธน พัดเงิน อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

20   640710840 นาย ธนวรรธน์ การงาน อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

21   640710841 น.ส. นันธิยา ฟักมี อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

22   640710944 น.ส. ปรียาภัทร์ ดูอามัน อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

23   640710945 น.ส. พิมพ์ชนก รวมพลพรมราช อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์

24   640710947 น.ส. สรัลพร ฉิมพาลี อ.ดร.ธนพล          เจริญวงษ์ไพบูลย์





หลักสูตรฟิสิกส์ (ครู)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสระ       มะศิริ

1   640710787 น.ส. ฐิติชญา ชูทวด ผศ.ดร.อิสระ       มะศิริ

2   640710788 นาย ปฏิภาณ หนูแดง ผศ.ดร.อิสระ       มะศิริ

3   640710789 นาย มนัสธีร์ ทองรอด ผศ.ดร.อิสระ       มะศิริ

4   640710790 น.ส. มาศจิกา อยู่คง ผศ.ดร.อิสระ       มะศิริ

5   640711017 น.ส. เขมิกา ออเพ็ชร ผศ.ดร.อิสระ       มะศิริ

6   640711020 นาย ปฏิพัทธ์ วัฒนะประชาวงศ์ ผศ.ดร.อิสระ       มะศิริ



สาขาวิชาสถิติ
อาจารย์ ดร.พัณณ์ิภาริษา      ของทิพย์

1   640710039 น.ส. ชนิตสิรีญ์ นิลบดี  โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

2   640710131 น.ส. น ้าฝน สมนาม  โควตา

3   640710424 น.ส. กิติยาภรณ์ อรรถวิลัย  สกอ. (สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

4   640710425 น.ส. เครือทิพย์ เลิศนันทพร  สกอ. (สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

5   640710426 น.ส. จินดารัตน์ มูลประดิษฐ์  สกอ. (สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

6 640710427 น.ส. นฤมล อมรฤทธ์ิ  สกอ. (สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)  

7   640710429 นาย พัชรพล วันดี  สกอ. (สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

8   640710430 น.ส. สิริชา แซ่ฮ้อ  สกอ. (สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา)

9   640710891 น.ส. กัญญาณัฐ ปานสิงห์  รับเข้าตรงโดยคณะฯ

10   640710894 น.ส. ชญาดา ธาธรรม  รับเข้าตรงโดยคณะฯ

11   640710897 น.ส. ธิดารัตน์ จะปู  รับเข้าตรงโดยคณะฯ

12   640710901 น.ส. วรอร ไชยคิรินทร์  รับเข้าตรงโดยคณะฯ

13   640710904 น.ส. สุวิชานันท์ โตทัพ  รับเข้าตรงโดยคณะฯ จ้านวน  13  คน



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม
อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ

1   640710041 นาย ชานนท์ ดาวเรือง อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
2   640710042 น.ส. ณัฐชา รัศมี อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
3   640710043 นาย ทินกฤต โปราณานนท์ อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
4   640710044 น.ส. สุกัญญา กลัดเจริญ อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
5   640710132 น.ส. พรชนก ปานบุญลือ อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
6   640710133 น.ส. พิชยา เรืองฤทธ์ิ อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
7   640710134 น.ส. วรรณษา ค าเจริญ อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
8   640710431 นาย กฤตภาส กิจแก้ว อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
9   640710433 นาย กานนท์ จันทร์โคตร์ อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
10   640710434 น.ส. ขนิษฐา กุลสอนนาน อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
11   640710435 นาย คณิน วรจิตจ านงค์ อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
12   640710436 น.ส. จันทกานต์ เขียวเม่น อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
13   640710437 น.ส. จิรภัทร แย้มประชา อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ
14   640710438 น.ส. จิรภา สุทธิเภท อาจารย์จารุวรรณ     หวะสุวรรณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
1   640710439 น.ส. จุฬาลักษณ์ ประดุจชนม์ ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
2   640710440 น.ส. ชนากานต์ ทองสุพรรณ ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
3   640710441 น.ส. ชนิกานต์ พรหมศักด์ิ ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
4   640710442 น.ส. ฐิตารีย์ ลอยพร้ิง ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
5   640710443 นาย ฑิกรวิช พรหมเมธี ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
6   640710445 น.ส. ณัฐชนัญธร บุญจิตร ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
7   640710446 น.ส. ณัฐฐาพร ขาวนวล ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
8   640710447 น.ส. ดวงฤดี แสงไกร ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
9   640710448 นาย ธนกฤต ยุ้นสด ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
10   640710449 น.ส. ธนพร เนตรสน ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
11   640710450 น.ส. ธัญญาศิริ ทิพย์บรรจง ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
12   640710451 น.ส. ธัญพร ทรงผาสุข ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
13   640710454 น.ส. นิษิตา เจียมจิระพร ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์
14   640710455 น.ส. บุญญรัตน์ ดิษฐสอน ผศ.ดร.อังก์ศิริ          ทิพยารมณ์

รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธีรา          สรรมณี
1   640710456 นาย ปฐวี ศิริภาฤทธ์ิ รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
2   640710457 น.ส. ปพิชญา เพชรรัตน์ รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
3   640710458 นาย ปวริศร์ แซ่โค้ว รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
4   640710459 น.ส. ปัญฑ์ชนิต วิษณุรังสรรค์ รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
5   640710461 น.ส. พรธวัล กกใบงาม รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
6   640710463 น.ส. พัตรพิมล คุ้มครอง รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
7   640710464 น.ส. พิมพ์ชนก พินิจลึก รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
8   640710465 น.ส. พิมพิศา พัฒน์สุวรรณ รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
9   640710466 น.ส. พิมลวรรณ ทองมีสี รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
10   640710467 นาย พีรภาส ล้ิมเจริญธัญญะผล รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
11   640710468 น.ส. แพรพลอย พิมพาภรณ์ รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี



212   640710469 น.ส. แพรววดี ตุลารักษ์ รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
13   640710470 น.ส. ภัสราภรณ์ จันทร์ภูวงศ์ รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี
14   640710471 นาย ภาณุสรณ์ ทองออน รศ.ดร.นัทธีรา          สรรมณี

อาจารย์ ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
1   640710472 นาย ภานุวัฒน์ อาศัยบุญ อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
2   640710473 น.ส. โยษิตา ถานะ อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
3   640710474 น.ส. ริสา จรัสโชติพินิต อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
4   640710475 นาย วทัญญู นวะมะวัฒน์ อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
5   640710476 น.ส. วนิดา โล่ห์ธนิกากุล อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
6   640710477 นาย วรพงศกรณ์ พินธุศิรกุล อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
7   640710478 นาย วรพล สุนทร อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
8   640710479 นาย วรากร ผ่อนผัน อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
9   640710480 น.ส. วรินทร ไกรสีกาจ อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
10   640710481 น.ส. ศรุตา มีนันต์ อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์

11 640710482 น.ส. ศรุตา เพชรข า อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
12   640710483 น.ส. สุพิชฌาย์ สุขม่วง อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
13   640710484 น.ส. อนันตยา สุบรรเขียว อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
14   640710486 นาย อภิภัค อภิญญาณสัจจะ อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์
15   640710488 น.ส. อินทิรา บรรจง อ.ดร.อาทิตย์            ปุญญกันต์



สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คทา      ประดิษฐวงศ์

1   640710045 นาย กฤตภาส วาระโยธิน ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
2   640710046 นาย กฤตฤทธ์ิ สหพรอุดมการ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
3   640710047 น.ส. เกวลินทร์ ทับศรี ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
4   640710048 นาย จิรภัทร รัตนวงษ์ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
5   640710050 นาย ธนทัต เเย้มส ารวล ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
6   640710051 นาย ธนธรณ์ ยุวรรณศิริ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
7   640710052 นาย ธนาดล ชีวโรจน์ณรงค์ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
8   640710053 นาย ธีรภัทร สร้อยทอง ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
9   640710054 นาย นวพล อินพุ่ม ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
10   640710056 นาย พงศกร ย้ิมสุขอนันต์ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
11   640710057 น.ส. พิมมาดา อินทนิล ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
12   640710058 น.ส. พีรดา เอ้ียวสุวรรณ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
13   640710059 นาย ภัทรพล ดีสุขพร ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
14   640710060 นาย ภัทราวุธ แซ่จันทร์ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
15   640710061 นาย ภาณิศ ขาวสุวรรณ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
16   640710062 นาย เมธิสศรต์ ปล้องเจริญ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
17   640710063 น.ส. วชิรญาณ์ แผ้วภิรมย์ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
18   640710064 นาย วรัตถ์ นรัตถรักษา ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
19   640710065 นาย วรัทยา ปัญญาโชติช่วง ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
20   640710066 น.ส. ศศิวิมล วงษ์บุตรดา ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
21   640710067 น.ส. ศุภมาศ ดีมา ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
22   640710068 น.ส. สุพัตรา โนนโพธ์ิ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
23   640710069 น.ส. อาฒยา ทองค า ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
24   640710070 นาย เอกณัฐ แก้วนุช ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
25   640710135 น.ส. จิราพัทร ป่ินทอง ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
26   640710136 นาย ณัฐพนธ์ เมาระพงษ์ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
27   640710137 น.ส. ธนัชพร เอ่ียมส าอางค์ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
28   640710138 น.ส. ธมลวรรณ ดีเสมอ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
29   640710139 น.ส. นภัสนันท์ สิทธิไพร ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
30   640710140 นาย นรินทร์ ศรีมังกร ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
31   640710141 น.ส. นันทพร ศิริสม ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
32   640710142 นาย ปรีชา จริงจังธนังกูล ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
33   640710143 นาย ปัญญวัฒน์ เดชกิต ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
34   640710144 น.ส. พรชนก ฤกษ์โสภี ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
35   640710146 นาย ภิญโญ สมอ่ิม ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
36   640710147 น.ส. ลลิตา แซ่ต๊ัน ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
37   640710148 น.ส. สวิชญา บาลจิตร์ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
38   640710149 น.ส. อภิชญา ทัศมาลี ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
39   640710150 น.ส. อารีดา ประดับแก้ว ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์
40   640710151 น.ส. อินทิรา แฝดสุระ ผศ.ดร.คทา              ประดิษฐวงศ์

อาจารย์ ดร.สิรักข์      แก้วจ านงค์
1   640710152 นาย อุกฤษณ์ ศรีสวัสด์ิ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์



22 640710176 Ms. Chansing Sem อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
3 640710177 Ms. Dyna Sor อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
4 640710178 Mr' Dara Sroin อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
5   640710489 นาย กณวรรธน์ ชูบ้านนา อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
6   640710490 นาย กฤตนัย ธรรมเอ่ียม อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
7   640710491 น.ส. กาญจนาถ ศรีประสมสอง อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
8   640710492 นาย คเณศวร นาคผา อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
9   640710493 น.ส. ครีม แสงทอง อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
10   640710494 น.ส. จอมขวัญ ศิริสมบัติ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
11   640710495 นาย จักรกฤษณ์ แพงค า อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
12   640710496 นาย จักริน ศันสนะศุภพงศ์ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
13   640710497 น.ส. จิตติมา รัตนถาวร อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
14   640710498 น.ส. จิรนัส เจือจ า อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
15   640710499 นาย จิรยุทธ์ พลอยสว่าง อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
16   640710500 น.ส. จีรนันท์ ชมศรี อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
17   640710501 นาย เฉลิมศักด์ิ มาลีหอม อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
18   640710502 นาย ชนกัณต์ อินทรสุวรรณ์ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
19   640710503 น.ส. ชนากานต์ วิเชียรรัตน์ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
20   640710504 น.ส. ชนิภรณ์ สิงห์ทอง อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
21   640710505 นาย ชลชาติ บัวงาม อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
22   640710506 น.ส. ชลธิรา อุ่นเมือง อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
23   640710507 นาย ชัชวาล อารมทิพย์ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
24   640710508 นาย ชัชวิน สะอาดเอ่ียม อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
25   640710509 นาย ญาดา บุณโยดม อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
26   640710510 นาย ณกรณ์ ใจอยู่ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
27   640710511 นาย ณัฐพิสิษ กังวานธรรมกุล อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
28   640710512 นาย ณัฐภัทร รุจาคม อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
29   640710513 นาย ณัฐรวินทร์ สิทธิวงศ์ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์
30   640710514 น.ส. ด่ังมณีรินทร์ แก้วสมุทร์ อ.ดร.สิรักข์              แก้วจ านงค์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
1   640710515 นาย ตรีทศ สุวรรณชาตรี ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
2   640710516 นาย เตชิต หงส์ศุภางค์พันธ์ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
3   640710517 นาย ทรงวุฒิ ม่ันจอง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
4   640710518 นาย ทินภัทร อันอาจงาม ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
5   640710520 นาย ธนโชติ กล่ันแสง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
6   640710521 นาย ธนเทพ กุดสงค์ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
7   640710522 น.ส. ธนพร สุเตนัน ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
8   640710523 นาย ธนานนท์ โชคสมบุญเกษตร ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
9   640710524 น.ส. ธฤษวรรณ จ าปีพันธ์ุ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
10   640710525 น.ส. ธัญญา บุญเรือง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
11   640710526 น.ส. ธันยพร ไตรบัญญัติกุล ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
12   640710527 น.ส. ธารวิมล นาน่วม ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
13   640710528 น.ส. ธีมาพร ทรัพย์มูล ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง



314   640710529 นาย ธีรกานต์ ครุฑวิไล ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
15   640710530 นาย ธีรภัทร ปัญญาถม ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
16   640710531 นาย นนทกร ทันสมัย ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
17   640710532 น.ส. นภคปภา ทองบาง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
18   640710533 นาย นโรดม ทรัพย์มูล ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
19   640710534 น.ส. นันท์นภัส สุขสุข ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
20   640710535 นาย นันทวัฒน์ ธิชาญ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
21   640710536 น.ส. บัณฑิตา ค าหร่ิง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
22   640710537 น.ส. เบญจมาภรณ์ สุวรรณโกสินธ์ุ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
23   640710538 น.ส. ปรารถนา โพธ์ิสุพรรณ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
24   640710539 น.ส. ปวาริษา รัตนเทียนทอง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
25   640710540 นาย ปัณณวิชญ์ จาฎพจน์วนิช ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
26   640710541 น.ส. ปุณยวีร์ แพนไธสง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
27   640710542 นาย ผกาย เมืองแมน ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
28   640710543 นาย พชร เอกวิชญพงศ์ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
29   640710544 นาย พสิษฐ์ ธีระแสงจันทร์ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
30   640710545 นาย พันทรัพย์ สุวรรณะโสภณ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
31   640710546 นาย พัสกร กมลวัฒน์ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
32   640710547 น.ส. พิมพ์ประไพ แสงทอง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
33   640710548 นาย พิษณุ หงษ์แก้ว ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
34   640710549 นาย พีรภาส กระจ่าง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
35   640710551 นาย ฟาอีซ สาเล็ง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
36   640710552 นาย ภากร สุรกาญจน์กุล ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
37   640710553 นาย ภานุวัฒน์ เจนภพ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
38   640710554 นาย ภูมินารถ บินต ามะหงง ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
39   640710555 นาย ภูริวัฒน์ วุฒิเจริญวงศ์ ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง
40   640710556 นาย แมนรัตน์ ผายผล ผศ.ดร.ทัศนวรรณ      ศูนย์กลาง

รองศาสตราจารย์ ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
1   640710557 นาย ยศนันทน์ ศักรินทรศักด์ิ รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
2   640710558 น.ส. รัตนาวลี ศรีจันทร์ รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
3   640710559 นาย ไรวินท์ เพ็งบูลย์ รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
4   640710560 น.ส. ลักษิกา มีชัย รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
5   640710561 นาย ลัทธวิทย์ พักตระเกษตริน รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
6 640710562 นาย วชิรกรณ์ ชิน รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
7   640710563 นาย วชิรศักด์ิ นาคกล่ิน รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
8   640710565 น.ส. วริศรา ศิลาสลุง รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
9   640710566 นาย วันหน่ึง อยู่สมบูรณ์ รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
10   640710567 น.ส. วิภาดา ศรีไพร รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
11   640710568 น.ส. วิมลภา อินกอง รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์
12   640710569 นาย วีระพงศ์ วงษ์พระจันทร์ รศ.ดร.ปานใจ           ธารทัศนวงศ์





สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีณาวดี       ม่วงอ้น
1   640710085 นาย ชยานันต์ โสลุน
2   640710086 นาย ฐาปกรณ์ นะคะสอน
3   640710087 นาย ทศพล ทัดสิงห์
4   640710088 น.ส. ธนภรณ์ เอ้ือเฟ้ือ
5   640710089 นาย ธรรมธัช ตันติเสวี
6   640710090 น.ส. นันท์นภัส โรจน์ธนพัทธ์
7   640710091 น.ส. พุธิตา กวางทอง
8   640710093 นาย วชิรวิทย์ น้้าใจสุข
9   640710094 น.ส. วรณัฐ ใสยาวงศ์
10   640710095 น.ส. วันวิสาข์ สังวรกิจโสภณ
11   640710096 นาย วิศรุต โพธ์ิเงิน
12   640710097 น.ส. ศลิษา เทพทอง
13   640710098 น.ส. สุชานาฎ ตันกิตติวัฒน์
14   640710099 น.ส. อภิชญา โพธิ
15   640710164 นาย กนกพล ผลเจริญ
16   640710165 นาย ชานน หงษ์ทอง
17   640710166 น.ส. ฐิติวรดา เรืองนก
18   640710167 น.ส. ธิติยาภรณ์ เป่ียมศิริ
19   640710168 น.ส. ปรมน ปักกะทานัง
20   640710169 น.ส. พิชญาภา บางย่ีขัน
21   640710170 น.ส. รวิพร ด้วงทองอยู่
22   640710171 นาย วโรชัย จู่ค้า
23   640710172 น.ส. สิรีธร ใจกาวิล
24   640710679 น.ส. กนกพร พูลสวัสด์ิ
25   640710680 น.ส. กมรวรรณ แซ่อ้ึง
26   640710681 น.ส. กมลชนก กิจรักษา
27   640710682 นาย กฤตนัย ถีระแก้ว
28   640710683 นาย กฤษดา จูสมบูรณ์
29   640710685 น.ส. กันติชา ศรัณฐิติกร
30   640710686 น.ส. กันธิชา จันทร์พุฒ

31   640710687 น.ส. กันยา ชัยยา

32   640710688 นาย กิตติพงษ์ จันทร์บ่อน้อย

33 640710689 น.ส. กุลจิรา จินดาพงษ์

34   640710690 น.ส. กุลธิดา อุบล

35   640710691 นาย เกรียงศักด์ิ เจ็กเหล็ก



36   640710692 นาย ขวัญเกษม สุดสม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัณฑิต        ภูริชิติพร 

1   640710693 น.ส. จันทกานต์ ณัฐโสนามัย

2   640710694 นาย จารุ สวดมาลัย

3   640710695 น.ส. จุฬาลักษณ์ สระทองยา

4   640710696 นาย เจษฏากร หินแก้ว

5   640710697 นาย ชญานิน อินทร์สัญจ์

6   640710698 น.ส. ชนกนันท์ สร้างการนอก

7   640710699 นาย ชนนทพัฒน์ ขุนแก้ว

8   640710701 น.ส. ชาลิสา ผิวพรรณ์

9   640710702 นาย เชาวเรศ ภาษิตร์

10   640710703 น.ส. ฐิตาสิรี เกียรติอธิวงศ์

11   640710704 น.ส. ฐิติวรดา คาวีวงศ์

12   640710705 นาย ฑีฆายุส วรรณโร

13   640710706 นาย ณภัทร งามพงศ์วาณิช

14   640710708 นาย ณัฐกิตด์ิ ราชจินดา

15   640710709 น.ส. ณัฐณิชา เล็กแสดง

16   640710710 นาย ณัฐดนัย เพ็ญสว่าง

17   640710711 นาย ณัฐพล แก้วระวัง
18   640710712 นาย ณัฐวัฒน์ บุตรราช
19   640710713 นาย ณัฐวัตร์ สมณะ
20   640710714 น.ส. ณิชกานต์ ไล่กสิกรรม
21   640710715 น.ส. ดาวประกาย สุวโจ
22   640710716 น.ส. ดาหวัน ทองถนอม
23   640710717 นาย ต้นกล้า อาชีวะ
24   640710718 นาย ธงชัย กล่อมพุ่ม
25   640710719 นาย ธนชัย ศึกษา
26   640710720 นาย ธนโชติ กร่ิงกระโทก
27   640710721 นาย ธนาดล เกียรติบรรเจิด
28   640710722 นาย ธีรพงศ์ เรืองแจ่มจ้ารัส
29   640710723 นาย ธีรวุฒิ แสนทวี
30   640710724 นาย นฤเบศร์ บัวข้า

31   640710725 นาย นัทธพงศ์ เป็กทอง

32   640710726 นาย บุนญกฤษณ์ บุนนาค

33   640710727 น.ส. เบญญาภา พลขันธ์



34   640710728 น.ส. ปฏิญญา มาฟู

35   640710729 น.ส. ปภาดา แอลล์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรัญญา       สิทธิสงวน

1   640710730 น.ส. ปรียาภา คงวารี

2   640710732 นาย ปีติภัทร ผู้ช่วยบ้ารุง

3   640710733 น.ส. เปรมกมล สอาดจิตวิไล

4   640710734 นาย พรหมพัฒน์ พจนานันทกุล

5   640710735 นาย พลสัณห์ พัฒน์ธนกิจ

6   640710736 นาย พัชรพล จันทขันธ์

7   640710737 น.ส. พัฒนวดี ชาวไร่นา

8   640710738 นาย พัทธดนย์ จะนู

9   640710739 นาย พัสกร มงคลพร

10   640710741 น.ส. พิมพ์ชนก ธีรพงษกร

11   640710742 น.ส. พิมลวรรณ กล่ินบัว

12   640710743 นาย พิรพัฒน์ ย่ิงแก้ว

13   640710744 นาย พีระพัฒน์ พ่วงทรัพย์สิน

14   640710745 น.ส. พุทธิตา พร้อมสุข
15   640710746 น.ส. แพรไหม ทรัพย์เจริญ
16   640710747 นาย ภูวิภัส กอสุนทร
17   640710748 นาย มณวชิระวิท รัตนวิสิฏโชติ
18   640710749 น.ส. เมธาพร ทิมทอง
19   640710750 นาย รัชชานนท์ อุบลน้อย
20   640710751 นาย รัตนชาติ แก้วนรินทร์

อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์    อร่ามพงศานุวัติ
1   640710752 นาย รุจดนัย แสงทองดี
2   640710753 น.ส. ลลินา ฤทัยพันธ์

3   640710754 น.ส. ลัภย์ลักษมี โฆษิตจิรกุล
4   640710755 นาย วชิรวิชญ์ ธรรมสัตย์
5   640710756 น.ส. วดีภร อูปแก้ว
6   640710757 น.ส. วรินทร แสงภักด์ิ
7   640710758 นาย วศินทร์ กลับแสง
8   640710759 นาย วิจักขณ์ษมา ห้องทองแดง
9   640710760 นาย วีระวัฒน์ ตระการวิทย์
10   640710761 น.ส. ศศิพิมพ์ ซ้ิมตระกูลวัฒนา
11   640710762 นาย สรธัญ อารีสินพิทักษ์



12   640710763 นาย สรศักด์ิ ชวนวิริยะฉันท์

13   640710764 นาย สิทธิชัย ไสชิต

14   640710765 น.ส. สิปปการ เศวตมาลย์

15   640710766 นาย สุขสันต์ ชาญกล

16   640710767 นาย สุพีรพัฒน์ กันอุปัทว์

17   640710768 น.ส. สุวภัทร เพ็งเหมือน

18   640710769 นาย สุวิชพล ม่วงป่ัน

19   640710770 น.ส. อทิตยา สุทธกุล

20   640710772 นาย อนนท์ ปิยพงศ์รัตนกุล

21   640710773 นาย อนรรฆพัศ รบแคล้ว

22   640710774 น.ส. อรชุมา ตริยะพัฒนก้าจร

23   640710775 น.ส. อรอมล ศรลัมภ์

24   640710776 น.ส. อังษณา รัตนติสร้อย

25   640710777 น.ส. อาทิมา อินสว่าง

26   640710778 นาย อิลยัส ประเสริฐด้า

27   640710856 นาย กานต์ เกิดศิริ

28   640710857 นาย ณภัทร สิริมหัทธนพงศ์

29   640710858 นาย ณัฏฐชัย จุใจล้้ากุลวัฒน์

30   640710859 นาย นรินทร์ ม่ังมีสุข

31   640710860 นาย ศิวัช สุวรรณวงษ์

32   640710861 นาย สกลธวรรธน์ ธณสุวรรณลิขิต

33   640711009 นาย ธนดล คงเม่น

34   640711011 นาย พัชรพล เจริญผล

35   640711012 นาย พิษณุพงษ์ สมีแจ้ง

36   640711013 น.ส. มิรันตี ทิพย์รักษา



สาขาวิชาจุลชีววิทยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาพร       ช่ืนอ่ิม

1   640710071 น.ส. จตุพร เย่ียมสิริวุฒิ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

2   640710072 น.ส. ฌัชฌา วัฒนคง ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

3   640710073 น.ส. ณัชชา พันธ์ุบุญมี ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

4   640710075 น.ส. ณัฐกมล ไชยม่ัน ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

5   640710076 น.ส. ณัฐสุดา นวลโกฎ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

6   640710078 น.ส. ธนธรณ์ เย็นใจ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

7   640710079 นาย ธนภัทร ผดุงสุข ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

8   640710080 น.ส. นัฐนรี เล่าอุย ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

9   640710081 น.ส. พิริยา อันทะไชย ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

10   640710082 น.ส. รัตนาวลี บุญชู ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

11   640710083 น.ส. ลภัสรดา เหลืองวุฒิธรรม ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

12   640710084 นาย วรปรัชญ์ สุทธิรัตน์ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

13   640710153 น.ส. กนกพรรณ คงเจริญ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

14   640710154 น.ส. จิราพัชร โคมสุวรรณ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

15   640710155 น.ส. ฉันท์ชนิต แหยมสาสุข ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

16   640710156 น.ส. ธีรนุช แก้วโต ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

17   640710157 น.ส. นพรัตน์ พุกเศรษฐี ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

18   640710159 น.ส. นิสิตา กันภูมิ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

19   640710160 น.ส. ปัณชลิตา มีสวัสด์ิ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

20   640710162 น.ส. ภควันต์ สุขสวัสด์ิ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

21   640710163 น.ส. สิริญา ข าเอ่ียม ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

22   640710589 น.ส. กัญญาณัฐ หาญวังม่วง ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

23   640710590 น.ส. กัญญารัตน์ มะณีเลิศ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

24   640710591 น.ส. กิตติมา ชมภูทวีป ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

25   640710592 น.ส. คณิษา ชุมวรฐายี ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

26   640710593 น.ส. จารุวรรณ สุขเพ็ง ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

27   640710594 น.ส. จิณห์วรา สาระวัน ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

28   640710596 น.ส. จิรัฐวรรณ ศิริทรัพย์ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

29   640710597 น.ส. จุฑารัตน์ สุขทวีเลิศพงศ์ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

30   640710598 น.ส. เจนจิรา วงค์ประดิษฐ์ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

31   640710599 น.ส. เจนจิรา คานงาม ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

32   640710600 น.ส. ชลธิชา เจนจบ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

33   640710601 น.ส. ชลันดา คงเสน ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

34   640710602 น.ส. โชติกา วังพรม ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม

35   640710603 น.ส. ฐิตาภา หงษ์เวียงจันทร์ ผศ.ดร.ธนาพร           ช่ืนอ่ิม



2

รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย      เตโชวิศาล

1   640710604 นาย ณภัทรศก มหาเทพ รศ.ดร.ธงชัย      เตโชวิศาล

2   640710605 น.ส. ณัชชา สังทอง รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

3   640710606 น.ส. ณัฐชา แก้วนาขา รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

4   640710607 น.ส. ณัฐชา อินโต รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

5   640710608 น.ส. ณัฐชา ส่งศิลป์วิบูลย์ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

6   640710609 น.ส. ณัฐณิชา ธนูสนธ์ิ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

7   640710610 น.ส. ณัฐณิชา สิงห์โคตร รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

8   640710611 น.ส. ณัฐสุดา มูลกลาง รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

9   640710613 น.ส. ณีรนุช มูลเต็ก รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

10   640710615 น.ส. ตารกาภรณ์ ก่ิงก้าน รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

11   640710616 น.ส. ทิพยาภรณ์ แดงสุทัศนีย์ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

12   640710617 น.ส. ธัญชนก พุกกล่ า รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

13   640710618 น.ส. ธัญญารัตน์ ซันเหล็ง รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

14   640710619 น.ส. นภสร ฉิมมา รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

15   640710620 น.ส. นภัสภรณ์ หอมกล่ิน รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

16   640710621 น.ส. นภารัตน์ สร้อยโสม รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

17   640710622 น.ส. นฤพร ชัยวงศ์ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

18   640710623 นาย นันทวัฒน์ เจริญสกุล รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

19   640710624 น.ส. นิศารัตน์ เจดีย์โน รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

20   640710625 น.ส. บัวชมพู แก้วเปล่ียน รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

21   640710626 น.ส. เบญจพร พรมเทพ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

22   640710627 น.ส. เบญญพัฒน์ ง่วนกิม รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

23   640710629 น.ส. ปณิตา เช็งสวย รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

24   640710630 น.ส. ปภาวรินท์ ห่วงแก้ว รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

25   640710631 น.ส. ปริสา บุญศรีนาค รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

26   640710633 น.ส. ฝนฤดี จันทรโชติวงษ์ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

27   640710634 น.ส. พรนัชชา หนูชาวนา รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

28   640710635 น.ส. พรไพลิน ใจเก้ือ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

29   640710636 น.ส. พรลภัส หวานดี รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

30   640710637 น.ส. พลอยชมพู น้ าทิพย์ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

31   640710638 น.ส. พัชรภรณ์ จันทร์สอน รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

32   640710639 น.ส. พัชราพร ขันทองดี รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

33   640710641 น.ส. พัสวี ริยาพันธ์ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

34   640710642 น.ส. พิชญาภา เช่ียวชาญวุฒิวงศ์ รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล

35   640710643 น.ส. พิมพ์มาดา อยู่เอ่ียม รศ.ดร.ธงชัย             เตโชวิศาล



3

อาจารย์ ดร.สุจินันท์       มีไล้

1   640710645 น.ส. เพ็ญพิชชา จอมพารา อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

2   640710646 น.ส. ภวิณธิดา แย้มเจริญ อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

3   640710647 น.ส. ภัทรวดี โพธ์ิศรี อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

4   640710648 น.ส. ภาวิณี โพธ์ิศรี อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

5   640710649 น.ส. มัณฑนา ขัดถาบ อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

6   640710650 น.ส. รุ่งรุจี จุลพันธ์ อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

7   640710652 น.ส. วรินยุพา มาลัยหอม อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

8   640710653 น.ส. วริษา ทรัพย์ส่งแสง อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

9   640710655 น.ส. ศศิภา หองสูงเนิน อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

10   640710656 น.ส. ศิริรัตนา ชาติทอง อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

11   640710657 น.ส. ศุภกานต์ บุญทอง อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

12   640710658 นาย ศุภชัย วัฒนมะโน อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

13   640710659 น.ส. สิริมา ชาค าไสย อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

14   640710660 น.ส. สิริลดา ศิริวรรณ อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

15   640710661 น.ส. สุชัญญา อินทร์บัว อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

16   640710664 น.ส. สุพิทญา เพชรสัมฤทธ์ิ อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

17   640710665 น.ส. สุภัทรา โสดาพรรค อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

18   640710666 น.ส. สุภาศิณี สีแนะ อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

19   640710667 น.ส. สุวรรณา จวนชัยภูมิ อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

20   640710668 น.ส. อภัสรา ค าภานัย อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

21   640710669 น.ส. อภิญญา บุญเกิด อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

22   640710670 นาย อภิณัทธ์ เอาแสงดีกุล อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

23   640710673 น.ส. อลิสา จารุวัฒนชัย อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

24   640710674 น.ส. ออมสิน อ่อนละมูล อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

25   640710676 น.ส. อามัลนา เจะซู อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

26   640710677 น.ส. อารีรัตน์ ศิริวิชสุธา อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

27   640710678 น.ส. เอกนารี กุลเรือง อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

28   640710854 น.ส. นฤมล แสงทุย อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

29   640710992 น.ส. นริศรา เทศารินทร์ อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

30   640710993 น.ส. น้ ามนต์ มีแสงเงิน อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

31   640710995 น.ส. รชติพร ร้อยดี อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

32   640710998 น.ส. วิภาสิริ ไชยพรหม อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

33   640710999 น.ส. ศิริรัศมี วิมานบรรพต อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้

34   640711006 น.ส. อริสรา กดมงคล อ.ดร.สุจินันท์       มีไล้



สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

อาจารย์ ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

1   640710103 น.ส. นันทพร ปะทิ อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

2   640710104 นาย พีรณัฐ นุ่มนาค อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

3   640710105 น.ส. ภัทราภรณ์ หงษ์ร่อน อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

4   640710173 น.ส. ธนิษฐา คงแจ่ม อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

5   640710174 น.ส. อาภากร คล้ายทองค า อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

6   640710792 น.ส. กนกวรรณ จวงโพนงาม อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

7   640710793 นาย กฤตภาส จันทารัตน์ อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

8   640710794 น.ส. กัลยา มงคลเอ่ียม อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

9   640710795 นาย คุณวุฒิ อินเจริญ อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

10   640710796 น.ส. จินต์จุฑาห์ ถาวรประเสริฐ อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

11   640710797 น.ส. จิรัชญา ไกรทวีเดช อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

12   640710798 น.ส. ชฎาพร คงคณาธาร อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

13   640710800 น.ส. ชนนิกานต์ วาสนาทิพย์ อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

14   640710801 น.ส. ชนิษฎา ก้อนเพชร อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

15   640710802 น.ส. ชัญญา พรทาบทอง อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

16   640710803 น.ส. ชุติกาญจน์ มหาศาล อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

17   640710804 น.ส. ณัฐกุล สุทธิ อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

18   640710805 น.ส. ณัฐวรรณ ไม้ดี อ.ดร.วิภาวรรณ    เล้าอรุณ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด   แสงงาม

1   640710806 นาย ธนบูรณ์ ตันติภิรมย์ ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

2   640710807 น.ส. ธนพร พ่วงไพโรจน์ ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

3   640710809 น.ส. นันทิชา คชาอนันต์ ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

4   640710810 น.ส. นันทิชา โพธ์ิรัง ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

5   640710811 นาย นัสมี มะสาพา ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

6   640710812 น.ส. นารีรัตน์ วันทโกศรี ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

7   640710813 น.ส. ประภาพร ดอนพุดซา ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

8   640710816 น.ส. ฟาติมา ฮาลมีดซาลมาน อัลซากี ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

9   640710817 นาย ภวัต ส าแดงเดช ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

10   640710818 นาย ภวิศณัฏฐ์ ยุทธนาสุตนันท์ ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

11   640710819 นาย ภัทรพล อุ่นก าเนิด ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม



12   640710820 นาย ราม ชวาลธวัช ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

13   640710821 นาย วรินทร์ วงษ์ประเสริฐ ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

14   640710822 น.ส. วันวิสา เจริญ ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

15   640710823 น.ส. วิชญาดา วงศ์กิระปราชญ์ ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

16   640710825 น.ส. กัญณิณา ไพรเมฆ ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

17   640710826 น.ส. ศิริสุปัณฑาค์ เมธีประภาพร ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

18   640710827 นาย ศุภการต์ สลีอ่อน ผศ.ดร.ประหยัด   แสงงาม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

1   640710828 น.ส. สุทธิดา ศรีโชติ ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

2   640710829 น.ส. สุธาทิพย์ ศรชัย ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

3   640710830 นาย สุธี ช่ืนชม ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

4   640710831 น.ส. สุนันทา เจ๊า ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

5   640710832 น.ส. อภิญญา มุขแก้ว ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

6   640710833 นาย อภิสิทธ์ิ พิศสุวรรณ ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

7   640710834 น.ส. อรกมลวรรณ ขจรชมภู ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

8   640710863 น.ส. ชัญญา ถาวร ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

9   640710907 น.ส. กัญญาวีร์ โสภานเวช ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

10   640710908 น.ส. กันต์กนิษฐ์ หล่อทองเลิศ ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

11   640710909 นาย กิตติธัช แซ่ต้ัง ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

12   640710914 น.ส. ณัชชาภรณ์ สอนโพธ์ิ ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

13   640710916 นาย ธัญพิสิษฐ์ ศิวะพรชัย ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

14   640710917 นาย ธีรภาพ นาสุข ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

15   640710921 น.ส. มณีณัฐฐา รัตนาวิบูลย์ ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

16   640710922 นาย วีรสุ แย้มชม ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

17   640710923 นาย หาญกล้า รัตนะ ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ

18   640710925 น.ส. อาทิตยา อินแช่มช้อย ผศ.ดร.พรทรัพย์   พรสวัสด์ิ




