
รายชื่อนักศึกษา-อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2561

ลำดับที่ หลักสูตร รหัสนักศึกษา ชั้นปี คำนำหน้าชื่อ ชื่อ – สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

1 ปกติ 543040083-6 8 นาย ธนพงษ์ คงคลัง ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

2 ปกติ 553040058-6 7 นาย ธนากร ไชยอำนาจ อ.สถิรพร พรนิมิตร

3 ปกติ 553040333-0 7 นาย ณัฐวัฒน์ เรืองชัยจตุพร ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

4 ปกติ 553040385-1 7 นาย ภัทรพงศ์ ภิญโญ ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

5 พิเศษ 553040704-1 7 นาย ไกรศร เพ็ญศรี ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

6 พิเศษ 553040710-6 7 นาย จิระพงศ์ ฉิมเม่น ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

7 พิเศษ 553040731-8 7 นาย ปฏิวัติ มุ้งทอง ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

8 ปกติ 563040026-0 6 นาย เทพฤทธิ์ โพธิ์ศรี ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

9 ปกติ 563040048-0 6 นาย ปัญญวิชญ์ อินทิตานนท์ ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

10 ปกติ 563040111-9 6 นางสาว อัญธิกา ชุนพงศ์ทอง รศ.อำนาจ สุขศรี

11 ปกติ 563040311-1 6 นางสาว ธัญธร วงศ์ละคร รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

12 ปกติ 563040406-0 6 นาย อมรฤทธิ์ ธนูชาญ รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

13 ปกติ 563040409-4 6 นาย นายอรุณศักดิ์ มั่นจันทร์ ผศ.นิยม พินิจการ

14 พิเศษ 563040666-4 6 นาย กมลธร กล่อมจิต รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

15 พิเศษ 563040677-9 6 นาย เจนภพ ตั้งพงษ์ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

16 พิเศษ 563040678-7 6 นาย เจนวิทย์ วิชะนา ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

17 พิเศษ 563040681-8 6 นาย ชลวิทย์ อุปชิตร ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

18 พิเศษ 563040685-0 6 นาย โชติระวี ศรีประภา ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

19 พิเศษ 563040688-4 6 นางสาว ณหทัย ชัยสงคราม ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

20 พิเศษ 563040695-7 6 นาย ดุสิต บุญยะวัตร อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

21 พิเศษ 563040701-8 6 นาย ธเนศ ปิตะหงษนันท์ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

22 พิเศษ 563040704-2 6 นางสาว ธัญญาดา เทพเกษตรกุล ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

23 พิเศษ 563040709-2 6 นาย ปฏิภาณ อภัย อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

24 พิเศษ 563040716-5 6 นาย พิชญ์ศรุต จิตท้วม ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

25 พิเศษ 563040719-9 6 นาย ภูลิภพ เงาแสง รศ.อำนาจ สุขศรี

26 พิเศษ 563040721-2 6 นาย มนัสนันท์ จันโทศรี ผศ.นิยม พินิจการ

27 พิเศษ 563040723-8 6 นาย รวิช เมธาภรณ์ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

28 พิเศษ 563040743-2 6 นาย หนึ่ง ขัติยะนนท์ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

29 ปกติ 573040022-9 5 นาย เจษฎา ดาวสาวะ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

30 ปกติ 573040026-1 5 นาย ชนธีร์ สุรกุล ดร.ศราวุธ ชัยมูล

31 ปกติ 573040028-7 5 นาย เกียรติภูมิ อินทร์จำนงค์ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

32 ปกติ 573040057-0 5 นาย ธนากร พนาพุฒิ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

33 ปกติ 573040073-2 5 นาย ปภินวิชญ์ ไผ่ฤทธิ์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

34 ปกติ 573040079-0 5 นาย ปิยวัฒน์ มณฑา ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

35 ปกติ 573040090-2 5 นาย ภนากร ภูคำสอน อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

36 ปกติ 573040123-3 5 นาย ศุภกร อุทัยคำ อ.สถิรพร พรนิมิตร

37 ปกติ 573040125-9 5 นาย ศุภรัฐ กฤดานรากรณ์ รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

38 ปกติ 573040136-4 5 นาย อภินิจ อินทนพ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

39 ปกติ 573040299-6 5 นาย เตชิต นิตย์น้อยสืบ รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย
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40 ปกติ 573040362-5 5 นาย เกรียงศักดิ์ อุดสระน้อย อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

41 ปกติ 573040370-6 5 นางสาว กมลวรรณ โภคสมบัติ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

42 ปกติ 573040371-4 5 นาย กฤษกรณ์ บุญวิทย์ อ.สถิรพร พรนิมิตร

43 ปกติ 573040373-0 5 นาย กวินพงศ์ บุญคง ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

44 ปกติ 573040402-9 5 นาย ณัฐพงษ์ แซ่เล็ก ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

45 ปกติ 573040408-7 5 นาย ตั้งใจ ดังก้อง ผศ.นิยม พินิจการ

46 ปกติ 573040410-0 5 นาย ทรงฤทธิ์ ชื่นใจ รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

47 ปกติ 573040411-8 5 นาย ทวีศักดิ์ ชูรัตน์ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

48 ปกติ 573040414-2 5 นาย ธนนันต์ เรียวเรืองแสงกุล ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

49 ปกติ 573040422-3 5 นางสาว ธิดาพร เลิศพันธมิตร ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

50 ปกติ 573040423-1 5 นาย ธีรภัทร เพชรพรรณ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

51 ปกติ 573040424-9 5 นาย ธีระพงษ์ ไวจำปา รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

52 ปกติ 573040426-5 5 นาย ธีรัตม์ ต้นคำใบ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

53 ปกติ 573040427-3 5 นางสาว นนทิตา มณีกานนท์ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

54 ปกติ 573040438-8 5 นางสาว นุชนาฐ พิมมะรัตน์ ผศ.นิยม พินิจการ

55 ปกติ 573040455-8 5 นาย พัฒศาสตร์ แสงวงศ์ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

56 ปกติ 573040459-0 5 นางสาว ภรภัทร ศรีโยธา ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

57 ปกติ 573040477-8 5 นาย อัคนี มูลทิพยสกุลชัย ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

58 ปกติ 573040482-5 5 นาย วินุชา สีชาเหง้า ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

59 ปกติ 573040497-2 5 นาย สุภัทร์ชัย ทิวเสถียร อ.สถิรพร พรนิมิตร

60 ปกติ 573040500-9 5 นางสาว อธิชา เสรีสงแสง ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

61 ปกติ 573040501-7 5 นาย อภิรัตน์ แสงภารา รศ.อำนาจ สุขศรี

62 ปกติ 573040502-5 5 นาย อภิวัฒน์ ลาอ่อน ดร.ศราวุธ ชัยมูล

63 พิเศษ 573040774-2 5 นาย เกษบดินทร์ เนตรภักดี รศ.อำนาจ สุขศรี

64 พิเศษ 573040779-2 5 นาย จิรพัส โสภณรัตน์ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

65 พิเศษ 573040787-3 5 นางสาว ฐานิดา เหมิกจันทึก รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

66 พิเศษ 573040788-1 5 นาย ณัฏฐสิทธิ์ ตะไนศรี ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

67 พิเศษ 573040790-4 5 นาย ณัฐฤทธิ์ นนทโคตร ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

68 พิเศษ 573040794-6 5 นาย ธนายงค์ นามโคตร ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

69 พิเศษ 573040796-2 5 นางสาว ธนวรรณ ทุมกิ่ง ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

70 พิเศษ 573040798-8 5 นาย ธีริทธ์ เสนาวุฒิ รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

71 พิเศษ 573040816-2 5 นางสาว วนิดา สำโรงพล รศ.อำนาจ สุขศรี

72 พิเศษ 573040820-1 5 นางสาว ศศิประภา สิงห์โคตร ผศ.นิยม พินิจการ

73 พิเศษ 573040821-9 5 นาย ศิววุฒิ สุธรรมฤทธิ์ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

74 พิเศษ 573040823-5 5 นาย ศุภฤกษ์ เลิศพรประสพโชค ผศ.นิยม พินิจการ

75 พิเศษ 573040824-3 5 นาย นายเศรษฐ์ชาญ กำจาย ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

76 พิเศษ 573040827-7 5 นาย สิขเรศ บาลดี อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

77 พิเศษ 573040833-2 5 นาย อภิวัฒน์ แซ่เฮ็ง ดร.ศราวุธ ชัยมูล

78 พิเศษ 573040835-8 5 นาย อรรถพล วายุแสง ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

79 ปกติ 583040014-9 4 นาย จตุรเดช บุตรดา ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร
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80 ปกติ 583040019-9 4 นาย จักรี สัจธรรมพิทักษ์ อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

81 ปกติ 583040023-8 4 นาย จิรายุส มนัส อ.สถิรพร พรนิมิตร

82 ปกติ 583040024-6 4 นาย เจนวิทย์ ใจทิพย์ ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

83 ปกติ 583040029-6 4 นาย ฉัตริน จิรพัชรศิริเลิศ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

84 ปกติ 583040030-1 4 นาย ชดายุส บุญมี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

85 ปกติ 583040031-9 4 นางสาว ชนรดี พลเยี่ยม อ.สถิรพร พรนิมิตร

86 ปกติ 583040032-7 4 นาย ชนาธิป จันทร์ผ่อง ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

87 ปกติ 583040039-3 4 นาย ชิโนรส แก้วมณี ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

88 ปกติ 583040049-0 4 นาย ณัฐพงษ์ หาระมาร อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

89 ปกติ 583040052-1 4 นาย ณัฐวัฒน์ มิตรสูงเนิน ผศ.นิยม พินิจการ

90 ปกติ 583040054-7 4 นาย ต้นตระการ หล่อยดา ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

91 ปกติ 583040059-7 4 นาย ทศพล ผาบจันดา รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

92 ปกติ 583040067-8 4 นาย ธนัทสันต์ ขันทา ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

93 ปกติ 583040081-4 4 นาย ธีร์ธวัช เทียมกลาง ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

94 ปกติ 583040083-0 4 นาย ธีรวุฒิ ลามณี ดร.ศราวุธ ชัยมูล

95 ปกติ 583040084-8 4 นาย นนทวร สุขจินดาเสถียร อ.สถิรพร พรนิมิตร

96 ปกติ 583040087-2 4 นาย นายนพรัตน์ นันสมบัติ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

97 ปกติ 583040088-0 4 นางสาว นภาพร กัลยาสนธิ์ ผศ.นิยม พินิจการ

98 ปกติ 583040092-9 4 นาย นวพงษ์ ภาษี ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

99 ปกติ 583040099-5 4 นางสาว ปฏิญญา ม่วงคำหมื่น อ.สถิรพร พรนิมิตร

100 ปกติ 583040116-1 4 นาย พลตระกูล พลศักดา รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

101 ปกติ 583040120-0 4 นางสาว พัชชา บริบาลบรรพตเขตต์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

102 ปกติ 583040127-6 4 นางสาว พิมพิสุทธิ์ แข่งขัน ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

103 ปกติ 583040129-2 4 นาย นายพีระชัย สีพลี ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

104 ปกติ 583040131-5 4 นาย ไพสิฐ ศิริภูธร รศ.อำนาจ สุขศรี

105 ปกติ 583040133-1 4 นาย นายภัทรชัย อุไรจารี ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

106 ปกติ 583040139-9 4 นาย นายภานุพงศ์ พันดงยาง ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

107 ปกติ 583040145-4 4 นาย มนตรี ชาธรรมมา อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

108 ปกติ 583040156-9 4 นาย รัฐศาสตร์ วุฒวัณณ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

109 ปกติ 583040189-4 4 นาย เศรษฐพงษ์ ทันตาหะ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

110 ปกติ 583040192-5 4 นาย สถาพร ไชยพลงาม อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

111 ปกติ 583040195-9 4 นาย สิรภพ พวงร้อย ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

112 ปกติ 583040204-4 4 นาย อภิชาติ โคตรศรี ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

113 ปกติ 583040206-0 4 นาย อภิวัฒน์ แก้วพวง อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

114 ปกติ 583040207-8 4 นาย อภิสิทธิ์ โคตรจันทร์ รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

115 ปกติ 583040210-9 4 นาย อุกฤษฎ์ มุญจนพงศ์ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

116 ปกติ 583040454-1 4 นางสาว ณัฏฐา มณีวงษ์ อ.สถิรพร พรนิมิตร

117 ปกติ 583040465-6 4 นางสาว กาญจนาภรณ์ ประยงค์หอม รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

118 ปกติ 583040468-0 4 นางสาว กำพร แซ่หลี รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

119 ปกติ 583040471-1 4 นาย กิตติศักดิ์ ทองขอน อ.สถิรพร พรนิมิตร
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120 ปกติ 583040475-3 4 นาย ขจรศักดิ์ จรนิเทศสกุลชัย รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

121 ปกติ 583040479-5 4 นาย นายจิรภัทร วงศ์กาฬสินธุ์ ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

122 ปกติ 583040488-4 4 นางสาว ชนิษฎา ตรีพงษ์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

123 ปกติ 583040491-5 4 นาย ชลตะวัน มุมทอง ดร.ศราวุธ ชัยมูล

124 ปกติ 583040493-1 4 นาย ชวกร จำปาขีด ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

125 ปกติ 583040494-9 4 นาย ชาญณรงค์ พลเยี่ยม รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

126 ปกติ 583040495-7 4 นาย ชาญวิทย์ ไชยภักดี รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

127 ปกติ 583040496-5 4 นาย ชินวัตร มีพูน ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

128 ปกติ 583040508-4 4 นาย ณัฐดนัย ศรีสุธรรม รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

129 ปกติ 583040509-2 4 นาย ณัฐพนธ์ เมืองสอน ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

130 ปกติ 583040511-5 4 นาย ณัฐภาส จุลโอภาส รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

131 ปกติ 583040520-4 4 นาย ทศพร เขียวสวาส ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

132 ปกติ 583040522-0 4 นาย ทิตธิชัย ศรีบุรินทร์ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

133 ปกติ 583040527-0 4 นาย ธนพล ชนะวรรณโณ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

134 ปกติ 583040528-8 4 นาย ธนภัทร แก้วมีศรี รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

135 ปกติ 583040533-5 4 นางสาว ธนิดา จุลวงษ์ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

136 ปกติ 583040535-1 4 นางสาว ธัญชนก วินิจสุมานนท์ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

137 ปกติ 583040539-3 4 นาย นายธีรธัช ถวิลหวัง รศ.อำนาจ สุขศรี

138 ปกติ 583040546-6 4 นางสาว นันทกานต์ ลิมาภิรักษ์ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

139 ปกติ 583040566-0 4 นางสาว ปิยาภรณ์ วิสมล ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

140 ปกติ 583040567-8 4 นางสาว ผกาวรรณ ยาสมุทร รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

141 ปกติ 583040586-4 4 นางสาว พิชญ์สินี ภูพลผัน รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

142 ปกติ 583040589-8 4 นางสาว พิมพ์ขวัญ พรประพันธ์ อ.สถิรพร พรนิมิตร

143 ปกติ 583040590-3 4 นางสาว พิมพ์ณภัส พลธานี ผศ.นิยม พินิจการ

144 ปกติ 583040592-9 4 นาย พีระ สิงสุธรรม ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

145 ปกติ 583040593-7 4 นาย พีรัช เข็มแก้วมะลี อ.สถิรพร พรนิมิตร

146 ปกติ 583040598-7 4 นาย ภาณุพงศ์ คำศรี รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

147 ปกติ 583040599-5 4 นาย ภาธร จันทรสมบัติ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

148 ปกติ 583040604-8 4 นาย เมธา ภูมิศิริกุลวัฒน์ ดร.ศราวุธ ชัยมูล

149 ปกติ 583040610-3 4 นางสาว รุจิรดา สนั่นเมือง ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

150 ปกติ 583040612-9 4 นาย ฤทธิชัย เลี่ยมทอง ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

151 ปกติ 583040613-7 4 นาย ฤทธิชัย ศรีสวัสดิ์ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

152 ปกติ 583040616-1 4 นาย วงศ์พราหมณ์ วงศ์จำปา ผศ.นิยม พินิจการ

153 ปกติ 583040617-9 4 นาย วรพงษ์ กัลยวงศ์ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

154 ปกติ 583040634-9 4 นางสาว ศุภร ศุภพิสุทธิ์ รศ.อำนาจ สุขศรี

155 ปกติ 583040643-8 4 นาย สุเมธี ตระการพินิตพงศ์ ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

156 ปกติ 583040649-6 4 นาย อภิวัฒน์ เชิญกลาง รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

157 ปกติ 583040650-1 4 นาย อภิวัฒน์ โนนุตร ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

158 ปกติ 583040656-9 4 นางสาว อัญมณี ทองเหล้า รศ.อำนาจ สุขศรี

159 ปกติ 583040658-5 4 นางสาว อารยา ศิริโพธาวานิชกุล ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์
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160 พิเศษ 583040850-3 4 นาย กลวัชร  ปันก้อนแก้ว ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

161 พิเศษ 583040853-7 4 นาย กิตติคุณ  วิสุทธิเมธีกร ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

162 พิเศษ 583040855-3 4 นาย เกียรติศักดิ์  กิณเรศ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

163 พิเศษ 583040856-1 4 นาย คณิน  วาจนสุนทร ผศ.นิยม พินิจการ

164 พิเศษ 583040857-9 4 นาย คณิน  วีระไชยานันท์ อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

165 พิเศษ 583040860-0 4 นางสาว จิราวรรณ  สุวรรณสม ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

166 พิเศษ 583040861-8 4 นางสาว เจนจิรา  ภูอากาศ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

167 พิเศษ 583040862-6 4 นาย เจนณรงค์ อึ้งเจริญ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

168 พิเศษ 583040863-4 4 นางสาว ชลิตา  ศรศักดา ดร.ศราวุธ ชัยมูล

169 พิเศษ 583040864-2 4 นาย ชวกร  จงใจหาญ ดร.ศราวุธ ชัยมูล

170 พิเศษ 583040866-8 4 นาย ฌาน  ไชยศิริ ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

171 พิเศษ 583040868-4 4 นาย ณัฐิวุฒิ  ตระกูลสันติรัตน์ รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

172 พิเศษ 583040869-2 4 นาย ธนกร  มหาวัง ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

173 พิเศษ 583040872-3 4 นาย นที  บุญกอง ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

174 พิเศษ 583040873-1 4 นาย เนติธร รชตะฐิติพงศ์ ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

175 พิเศษ 583040874-9 4 นาย ปณุพงศ์  อินทวงศ์ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

176 พิเศษ 583040875-7 4 นาย ปฤญ  สกุลวรรณรักษ์ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

177 พิเศษ 583040876-5 4 นาย พงศ์บดินทร์  ไขกัณหา รศ.อำนาจ สุขศรี

178 พิเศษ 583040878-1 4 นาย พงษ์สิทธิ์  สาระวงค์ อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

179 พิเศษ 583040881-2 4 นาย เพชร  โพธิพิมพ์ รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

180 พิเศษ 583040882-0 4 นาย ภรวิทย์  ตาสาย ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

181 พิเศษ 583040884-6 4 นาย ภานุรุจ  ศรีสุข รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

182 พิเศษ 583040885-4 4 นาย ภูมัย  เชื้อไพบูลย์ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

183 พิเศษ 583040887-0 4 นาย ภูริวัตร  จำปานุ้ย ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

184 พิเศษ 583040888-8 4 นาย ยศวริศ สุทธิประภา ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

185 พิเศษ 583040889-6 4 นางสาว รัศมี ลาภจิตร ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

186 พิเศษ 583040890-1 4 นาย วชิรวิทย์  อินพิทักษ์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

187 พิเศษ 583040891-9 4 นาย วรพงษ์  วงศ์ราษี ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

188 พิเศษ 583040892-7 4 นาย วรพรต นาสุริวงค์ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

189 พิเศษ 583040896-9 4 นาย วัชรินทร์  ชุมพล ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

190 พิเศษ 583040897-7 4 นาย ศกุนต์  ปางละออ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

191 พิเศษ 583040898-5 4 นาย ศวีระ  สารวงษ์ ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

192 พิเศษ 583040900-4 4 นาย ศิริพงษ์  อุทสาร ผศ.นิยม พินิจการ

193 พิเศษ 583040901-2 4 นาย ศุภกิตติ์   แจ่มสุวรรณ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

194 พิเศษ 583040902-0 4 นาย ศุภักดิเทพ  เชื้อโชติ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

195 พิเศษ 583040904-6 4 นาย สกล  ทองอินที รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

196 พิเศษ 583040906-2 4 นางสาว สมปรารถนา  พูคำ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

197 พิเศษ 583040909-6 4 นาย สิริศักดิ์  แก่นนอก รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

198 พิเศษ 583040910-1 4 นางสาว สุกัญญา  เอี่ยมสำอางค์ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

199 พิเศษ 583040912-7 4 นาย สุเมธ  รวงสวาท ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ
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200 พิเศษ 583040913-5 4 นาย อนันตชัย  ชินโชติกร รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

201 พิเศษ 583040915-1 4 นาย อภิมุข  ชัยอมรไพศาล ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

202 พิเศษ 583040917-7 4 นางสาว อัญมณี สุคนธ์วิมลมาลย์ ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

203 พิเศษ 583040918-5 4 นาย อิทธิพัทธ์  จันทร์เหลือ รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

204 พิเศษ 583040919-3 4 นาย อุกฤต  เข็มพิลา รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

205 ปกติ 593040024-7 3 นาย คุณัชญ แสนทวีสุข รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

206 ปกติ 593040027-1 3 นาย จิรพันธ เคางิ้ว ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

207 ปกติ 593040032-8 3 นาย เจษฎา อุภัยพรม ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

208 ปกติ 593040033-6 3 นาย เจษฏา วิลาไชย รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

209 ปกติ 593040035-2 3 นางสาว ชญานพันธ พยอมใหม ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

210 ปกติ 593040043-3 3 นาย ชานนท ศรีวรสาร ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

211 ปกติ 593040045-9 3 นาย ชินวัตร เสาะแสวง ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

212 ปกติ 593040047-5 3 นาย ชูชาติ คุณโดน ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

213 ปกติ 593040059-8 3 นาย ณัฐวุฒิ ขันทอง ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

214 ปกติ 593040070-0 3 นาย ธนกร แสงคำ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

215 ปกติ 593040072-6 3 นาย ธนดล เจริญยุทธ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

216 ปกติ 593040078-4 3 นาย ธนภัทร เชิดสูงเนิน ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

217 ปกติ 593040085-7 3 นาย ธนากร ภูธรศรี ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

218 ปกติ 593040088-1 3 นาย ธนินทรชัย โคตรวงค ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

219 ปกติ 593040095-4 3 นาย ธิปญญา วรรณหนา รศ.อำนาจ สุขศรี

220 ปกติ 593040112-0 3 นางสาว นิรชร มนกิจ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

221 ปกติ 593040117-0 3 นาย ปฐมพงษ เพ็ญศิริวรรณกุล ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

222 ปกติ 593040118-8 3 นาย ปณวัฒน แกนนาค ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

223 ปกติ 593040124-3 3 นาย ปวริศ โคตรชุม ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

224 ปกติ 593040125-1 3 นาย ปวริศ ปุมแพง ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

225 ปกติ 593040126-9 3 นาย ปองพล กุดทิง ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

226 ปกติ 593040127-7 3 นางสาว ปะริชาดา ไตรรัตน อ.สถิรพร พรนิมิตร

227 ปกติ 593040133-2 3 นาย เปรมศักดิ์ อวนศรีเมือง ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

228 ปกติ 593040136-6 3 นาย พงษสิทธิ์ คำมะโนชาติ รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

229 ปกติ 593040142-1 3 นาย พิชญวัฒน กาญจนปภากูล ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

230 ปกติ 593040148-9 3 นางสาว แพรพรรณ ปะระทัง ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

231 ปกติ 593040150-2 3 นางสาว ภัคจิรา กำเลิศกลา ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

232 ปกติ 593040153-6 3 นาย ภาสกร อินไชยา รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

233 ปกติ 593040161-7 3 นางสาว เมธาวี หัตถพรหม รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

234 ปกติ 593040163-3 3 นาย ยศพล ศรีละพันธุ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

235 ปกติ 593040164-1 3 นางสาว ยุพารัตน นพคุณโพธิ์สวาง รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

236 ปกติ 593040173-0 3 นาย วัชรพงศ เพชรประไพ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

237 ปกติ 593040186-1 3 นางสาว ศิริรัตน บุญสูง ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

238 ปกติ 593040194-2 3 นาย เศรษฐพงศ ดาระวัฒน ผศ.นิยม พินิจการ

239 ปกติ 593040199-2 3 นาย สิทธิพร มหาโยธี ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร
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240 ปกติ 593040200-3 3 นาย สิรภพ ถาวรกฤชรัตน ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

241 ปกติ 593040206-1 3 นางสาว สุปราณี เหลาขุนคา ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

242 ปกติ 593040461-5 3 นาย ศิร เกษมปรียาดา ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

243 ปกติ 593040463-1 3 นาย อภิชา พันธุอนุกุล รศ.อำนาจ สุขศรี

244 ปกติ 593040484-3 3 นางสาว กชามาส ถาวรรัชชต รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

245 ปกติ 593040487-7 3 นางสาว กมลพรรณ แกวเฮียง รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

246 ปกติ 593040492-4 3 นาย กันตพิชญ อรรคศรีวร ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

247 ปกติ 593040503-5 3 นาย จีรศักดิ์ ชาวชอบ ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

248 ปกติ 593040516-6 3 นาย ณัฐภัทร ประเสริฐ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

249 ปกติ 593040517-4 3 นาย ณัฐภัทร หมวกสกุล รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

250 ปกติ 593040520-5 3 นางสาว ณิชกานต วาระรัมย ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

251 ปกติ 593040521-3 3 นางสาว ทิพยสุคนธ บิณฑสูตร ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

252 ปกติ 593040522-1 3 นาย ธณิศร เสริฐนวลสวัสดิ์ ดร.ศราวุธ ชัยมูล

253 ปกติ 593040524-7 3 นาย ธนวัฒน ตระกูลสันติรัตน ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

254 ปกติ 593040531-0 3 นาย บัญญาพนต แซตั้ง รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

255 ปกติ 593040534-4 3 นางสาว เบญญาภา แสงวิจิตร ดร.ศราวุธ ชัยมูล

256 ปกติ 593040540-9 3 นางสาว ปวรวรรณ พุกหนา ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

257 ปกติ 593040541-7 3 นาย ปวีณ โชติพันธุ ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

258 ปกติ 593040546-7 3 นาย พิพัฒน พรหมสวัสดิ์ ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

259 ปกติ 593040547-5 3 นางสาว พิมพชนก ศรีชัย ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

260 ปกติ 593040555-6 3 นางสาว ภัทราภรณ ดีเลิศ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

261 ปกติ 593040559-8 3 นาย โภคิน เสวาภพ ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

262 ปกติ 593040560-3 3 นาย มีชัย พงศชัยสถาปตย รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

263 ปกติ 593040561-1 3 นาย ราชันย นอยวิชัย ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

264 ปกติ 593040563-7 3 นางสาว ลักษิกา ธิมา ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

265 ปกติ 593040566-1 3 นาย วรุฒ เหลาชัย ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

266 ปกติ 593040571-8 3 นางสาว วิภาวรรณ ยิ้มแฉง รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

267 ปกติ 593040572-6 3 นางสาว วิรัตนดา มหาโพธิ์ ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

268 ปกติ 593040578-4 3 นาย ศุภกรณ ธรรมจรัง รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

269 ปกติ 593040598-8 3 นาย อาทิตย แสวงสุข ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

270 พิเศษ 593040830-0 3 นาย กนกพล ไกรโสดา ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

271 พิเศษ 593040831-8 3 นาย กรชนก สุวรรณไพบูลย์ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

272 พิเศษ 593040832-6 3 นาย กฤติพงษ์ พีรจรูญรุ่งเรือง รศ.อำนาจ สุขศรี

273 พิเศษ 593040833-4 3 นาย กวี บุญโพธิ์ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

274 พิเศษ 593040834-2 3 นางสาว กัญจนพร บริสุทธิ์ รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

275 พิเศษ 593040835-0 3 นาย กันตพล อิ่มแสง รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

276 พิเศษ 593040840-7 3 นางสาว ชนม์นิภา ถนอมดำรงศักดิ์ อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

277 พิเศษ 593040841-5 3 นาย ชยพจน์ ป้องกันภัย รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

278 พิเศษ 593040842-3 3 นาย ชลวรรษ ภูสนิท รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

279 พิเศษ 593040844-9 3 นาย ชานน พรรณพลีวรรณ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์
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280 พิเศษ 593040846-5 3 นาย ไชยพฤกษ์ นครไพร ดร.ศราวุธ ชัยมูล

281 พิเศษ 593040847-3 3 นางสาว ฐิตินันท์ ศรีทอง ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

282 พิเศษ 593040851-2 3 นาย ณัฐชนน จารุบัณฑิต รศ.อำนาจ สุขศรี

283 พิเศษ 593040854-6 3 นาย ณัฐศรัณย์ ศิริมา รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

284 พิเศษ 593040855-4 3 นาย ธนกฤต วรรณะ ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

285 พิเศษ 593040859-6 3 นาย นที กุดจอมศรี อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

286 พิเศษ 593040861-9 3 นาย นิตินัย แนวบุตร รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

287 พิเศษ 593040862-7 3 นาย บุญสิต โคตะนิวงษ์ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

288 พิเศษ 593040864-3 3 นาย ปภิณวิช ปั้นอุดม ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

289 พิเศษ 593040865-1 3 นางสาว ปัณฑิกา กองเงินนอก ดร.ศราวุธ ชัยมูล

290 พิเศษ 593040867-7 3 นางสาว ภัคธีมา สุวิมล ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

291 พิเศษ 593040868-5 3 นาย ภัทรปิยะ อินทร์ขลิบ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

292 พิเศษ 593040869-3 3 นางสาว ภัทรภร สุขรัตน์ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

293 พิเศษ 593040872-4 3 นาย ภาณุพงศ์ ใครบุตร รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

294 พิเศษ 593040875-8 3 นาย ภูมิพัฒน์ บุศยพงศ์ชัย ผศ.นิยม พินิจการ

295 พิเศษ 593040876-6 3 นาย ภูษณ ศรีคำฝั้น ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

296 พิเศษ 593040877-4 3 นาย โภคิน สุขสวาง ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

297 พิเศษ 593040878-2 3 นาย เมธัส สุภามา อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

298 พิเศษ 593040879-0 3 นาย รุจิกร เพ็งวิชัย รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

299 พิเศษ 593040880-5 3 นาย เลิศศิลป์ วานมนตรี รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

300 พิเศษ 593040881-3 3 นาย วชิรพงศ์ กาญจน์วิเศษศรี ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

301 พิเศษ 593040883-9 3 นางสาว วรกมล เอียดแก้ว ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

302 พิเศษ 593040885-5 3 นางสาว วิลาสินี คำเสนาะ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

303 พิเศษ 593040886-3 3 นาย วุฒิพงศ์ ทบประดิษฐ์ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

304 พิเศษ 593040887-1 3 นาย ศรัณญ์ สารการ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

305 พิเศษ 593040888-9 3 นาย ศราวุฒิ บุญเลิศ ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

306 พิเศษ 593040891-0 3 นาย สารัฐ พูลสวัสดิ์ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

307 พิเศษ 593040893-6 3 นางสาว สิริภัทร สมจิต ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

308 พิเศษ 593040896-0 3 นาย หริภัทร พงษ์สุวรรณ รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

309 พิเศษ 593040897-8 3 นางสาว อภิญญา เฉาะกระโทก อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

310 พิเศษ 593040898-6 3 นาย อมรศักดิ์ รัตนวงศ์สวัสดิ์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

311 ปกติ 593040917-1 3 นาย ธีรภัทร ศิลา ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

312 ปกติ 593040920-5 3 นาย จิตริน ภูสำเภา ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

313 ปกติ 593040929-6 3 นางสาว ไพลินธัญรดา เหลืองอราม ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

314 ปกติ 593040932-0 3 นางสาว ดลพร เตรียมวิชานนท์ รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

315 ปกติ 593040933-8 3 นางสาว บุณยานุช ปทุมถิ่น รศ.อำนาจ สุขศรี

316 Power 603040028-0 2 นาย ฆนาคม พฤกษาพิสิฐ ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

317 Power 603040030-3 2 นางสาว ฐานนันท แสงแกว รศ.อำนาจ สุขศรี

318 Power 603040031-1 2 นาย ณัฐพนธ กมลทวิกุล ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

319 Power 603040033-7 2 นางสาว ปริญญาพร ไขแสง อ.สถิรพร พรนิมิตร
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320 Power 603040037-9 2 นางสาว สุกัญญา กุบัณฑิต รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

321 Power 603040125-2 2 นางสาว โพธาลัย แสงชาติ ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

322 Power 603040194-3 2 นาย นิพล แกวดอนหัน ผศ.นิยม พินิจการ

323 Power 603040197-7 2 นาย พีรพงษ สอนสงกลิ่น ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

324 Power 603040351-3 2 นาย ณัฐวุฒิ เหลาศรี รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

325 Power 603040354-7 2 นางสาว พัทธนันท วุฒิจินดาโรจน ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

326 Power 603040355-5 2 นาย พีรวิชญ มงคลโชติการ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

327 Power 603040357-1 2 นาย วัฒนพงศ กงอินทร ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

328 Power 603040360-2 2 นาย สิรวิชญ จันทรมหา ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

329 Power 603040361-0 2 นาย สิรวิชญ วุฒิพิริยะอังกูร ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

330 Power 603040496-7 2 นาย กฤษณ มิตรดำรงค อ.สถิรพร พรนิมิตร

331 Power 603040498-3 2 นาย ชนินทร หากันได รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

332 Power 603040500-2 2 นางสาว ปภาวรินท แสนทวีสุข ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

333 Power 603040501-0 2 นาย อานนท พลพิทักษ ผศ.นิยม พินิจการ

334 Power 603040548-4 2 นาย ธนกฤต หันทยุง ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

335 Power 603040549-2 2 นางสาว สิริมา โลวณิชเกียรติกุล รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

336 Tele 603040553-1 2 นางสาว กชวรรณ คุณกิตติ รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

337 Tele 603040554-9 2 นาย จารุวิทย โยคะสิงห รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

338 Tele 603040555-7 2 นาย ซือเหวิน อึ้ง ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

339 Tele 603040556-5 2 นางสาว ณัฐพร แยมเมน ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

340 Tele 603040557-3 2 นางสาว ดวงฤดี เริงฤทธิ์ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

341 Tele 603040558-1 2 นาย ถิรวิทย ชิตพงษ ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

342 Tele 603040560-4 2 นาย พงศโชติ เบญจวัฒนานนท รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

343 Tele 603040561-2 2 นางสาว พัฑฒิดา พันธแกว ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

344 Tele 603040562-0 2 นาย พีรวิชญ อนุสุริยา ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

345 Tele 603040563-8 2 นาย พุทธภูมิ ณอุบล ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

346 Tele 603040564-6 2 นาย มฆวัน กองเพชร ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

347 Tele 603040565-4 2 นางสาว รพีพรรณ มั่นเนิ่ม รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

348 Tele 603040567-0 2 นาย วัชรพัฐ ตั้งรัตนกมลกุล ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

349 Tele 603040571-9 2 นาย สุภะกฤษ อภิเนษกรมณ ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

350 Tele 603040572-7 2 นาย โอบกิจ คำตา ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

351 Power 603040715-1 2 นางสาว กชกร พฤติพิรัตน ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

352 Power 603040716-9 2 นางสาว กมลชนก ทนุจันทร ดร.ศราวุธ ชัยมูล

353 Power 603040717-7 2 นาย กฤตภัค เครือประเสริฐกุล ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

354 Power 603040719-3 2 นาย คณิน จารีบูลย อ.สถิรพร พรนิมิตร

355 Power 603040720-8 2 นาย จิรวัฒน อุดมญาติ รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

356 Power 603040721-6 2 นางสาว จิราวรรณ ชวยปุง ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

357 Power 603040722-4 2 นาย ฉัตรชัย ศรีลาศักดิ์ ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

358 Power 603040724-0 2 นาย ชัยวัฒน ไชยสิทธิ์ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

359 Power 603040725-8 2 นาย ฐิติพล พิมพล ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์
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360 Power 603040726-6 2 นาย ณรงคศักดิ์ ประมวณ ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

361 Power 603040727-4 2 นางสาว ณัฏฐชญา คณะไชย รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

362 Power 603040729-0 2 นาย ณัฐพล ธุมา ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

363 Power 603040731-3 2 นางสาว ณัฐริยา เคนสีแกว ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

364 Power 603040732-1 2 นางสาว ดลรยา เกษสุภะ รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

365 Power 603040733-9 2 นาย ธนโชติ ปานาโต รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

366 Power 603040734-7 2 นาย ธนบูลย คำโฉม ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

367 Power 603040735-5 2 นาย ธนากร วรรณภักดิ์ ผศ.นิยม พินิจการ

368 Power 603040737-1 2 นาย ธราดล สุระดะไนย รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

369 Power 603040739-7 2 นางสาว ธันยาภรณ หลาบานโพน อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

370 Power 603040741-0 2 นางสาว นันทชา กลางกาญจน ดร.ศราวุธ ชัยมูล

371 Power 603040742-8 2 นางสาว นันทนภัส ทวีรุงศรีทรัพย ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

372 Power 603040743-6 2 นางสาว ประภัสสร ดับโศรก ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

373 Power 603040744-4 2 นางสาว ปริณดา ศรีพรหม รศ.อำนาจ สุขศรี

374 Power 603040745-2 2 นางสาว ปาจารี ไวเขตกรณ ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

375 Power 603040746-0 2 นาย ปยะพงษ ภูดินทราย รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

376 Power 603040747-8 2 นาย ปุณยวัจน เฟองฟุง รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

377 Power 603040748-6 2 นาย พงศกร นันตะสุข ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

378 Power 603040749-4 2 นาย พัฒนเดช บุญหา ผศ.นิยม พินิจการ

379 Power 603040750-9 2 นางสาว พัทธมน ลิ้มเจริญ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

380 Power 603040751-7 2 นางสาว พิมพชนก พรมเฮียง รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

381 Power 603040752-5 2 นาย ภัทรภูมิ ปานหิรัญ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

382 Power 603040753-3 2 นางสาว ภัทราวดี ประชุมชัย อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

383 Power 603040754-1 2 นาย ภาณุ จันทรสมบัติ ดร.ศราวุธ ชัยมูล

384 Power 603040755-9 2 นาย รชต ชื่นชม ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

385 Power 603040756-7 2 นาย รณกฤต มีดี ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

386 Power 603040757-5 2 นาย รัชชภูมิ คำปวทา รศ.อำนาจ สุขศรี

387 Power 603040758-3 2 นาย วชิรวิชญ พละกลา ผศ.ดร.ประมินทร์ อาจฤทธิ์

388 Power 603040759-1 2 นาย วราวุฒิ เชียงเครือ รศ.ดร.วิระสิทธิ์ อิ่มถวิล

389 Power 603040760-6 2 นาย วศิน เปนครบ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

390 Power 603040762-2 2 นางสาว วีระญา สายคำ ผศ.นิยม พินิจการ

391 Power 603040763-0 2 นางสาว ศศิวิมล อุตมะพันธุ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

392 Power 603040764-8 2 นางสาว ศิริญรัตน เหลาพรม รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

393 Power 603040766-4 2 นางสาว สิตารักษ ภูพาที ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

394 Power 603040767-2 2 นาย สุวิทย จิตติราช ดร.ศราวุธ ชัยมูล

395 Power 603040768-0 2 นางสาว หทัยกานต บรรเทิงใจ ดร.รองฤทธิ์ ฉัตรถาวร

396 Power 603040769-8 2 นาย หนึ่งบุรุษ บัวผัน อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

397 Power 603040770-3 2 นางสาว อริษา ทาทม อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

398 Power 613040002-9 1 นางสาว กนกอร  ปิ่นพงศ์พันธ์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

399 Power 613040004-5 1 นาย กันตพัฒน์  ต้นเชื้อ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี
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400 Power 613040007-9 1 นางสาว จิรัชญา  พันธุ์พาณิชย์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

401 Power 613040008-7 1 นาย จิรัฏฐ์ชัย  บรรเลงรมย์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

402 Power 613040012-6 1 นางสาว จุฑามาศ  หัสดร ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

403 Power 613040013-4 1 นางสาว จุราวรรณ มหามาตย์ ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

404 Power 613040024-9 1 นางสาว ฐิติพร  โปร่งไธสง ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

405 Power 613040032-0 1 นาย ธนพล  คนไว ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

406 Power 613040033-8 1 นาย ธนาธิป มายูร ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

407 Power 613040034-6 1 นาย ธนายุทธ  อุ่นศรี ศ.ดร.อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร

408 Power 613040065-5 1 นาย พีรพัฒน์  ท้าวพรม ผศ.ดร.ปานหทัย บัวศรี

409 Power 613040067-1 1 นาย ภัทรพล  รอบไธสง ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

410 Power 613040069-7 1 นาย ภาณุเดช  อุดม ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

411 Power 613040072-8 1 นาย ภูผา  ประสงค์ ผศ.ดร.อนุชา แสงรุ่ง

412 Elec 613040074-4 1 นาย ภูริณัฐ  เหล่ามูล รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

413 Power 613040075-2 1 นางสาว ยุวเรศ  ทศกรรณ์ รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

414 Power 613040080-9 1 นาย วิสัยทัศน์  หอมสร้อย รศ.ดร.กฤษ เฉยไสย

415 Power 613040113-0 1 นาย ธีรวัฒน์  ด้านวังขวา รศ.อำนาจ สุขศรี

416 Power 613040114-8 1 นาย นภัสกร  เพียรชนะ รศ.อำนาจ สุขศรี

417 Tele 613040122-9 1 นาย พีรดนย์ พรหมรับ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

418 Tele 613040130-0 1 นาย คณิน นิ่มพิศุทธิ์ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

419 Elec 613040163-5 1 นาย กิตติเชษฐ์ ถมมา รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

420 Elec 613040165-1 1 นาย เขมพิชญ์ ปัญญานะ รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

421 Elec 613040166-9 1 นางสาว เขมิสรา นามแก้ว รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

422 Power 613040167-7 1 นาย คณิน อภิเมธีธำรง รศ.อำนาจ สุขศรี

423 Elec 613040178-2 1 นาย ฐิติพงษ์ นามพุทธา รศ.ดร.จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์

424 Power 613040184-7 1 นาย ธนัฐกรย์ มิตรเจริญรัตน์ รศ.อำนาจ สุขศรี

425 Elec 613040198-6 1 นาย บดินทร์ จันทรินทร์ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

426 Elec 613040209-7 1 นาย พีรภัทร์ สุขสบาย ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

427 Elec 613040212-8 1 นาย ภานุสิทธิ์ ฉลาดพงศ์พันธ์ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

428 Power 613040214-4 1 นาย ภูรี จุลวงศ์ รศ.อำนาจ สุขศรี

429 Elec 613040222-5 1 นาย วชิรวิทย์ สีหะวงษ์ ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

430 Elec 613040231-4 1 นาย ศิวกร พ่อค้า ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

431 Power 613040239-8 1 นาย อานนท์ ละครราช ผศ.นิยม พินิจการ

432 Power 613040242-9 1 นาย กฤษฎากร ภูยอดพลอย ผศ.นิยม พินิจการ

433 Power 613040248-7 1 นางสาว กาญจนาพร อรรคเศรษฐัง ผศ.นิยม พินิจการ

434 Elec 613040257-6 1 นาย คุณธรรมม์ สุวรรณรินทร์ ดร.ศราวุธ ชัยมูล

435 Power 613040261-5 1 นาย จิณณวัตร พลน้ำเที่ยง ผศ.นิยม พินิจการ

436 Power 613040262-3 1 นาย จิรเดช ดวงใหญ่ ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

437 Elec 613040265-7 1 นางสาว จุฑามาศ อุคำ ดร.ศราวุธ ชัยมูล

438 Elec 613040272-0 1 นาย ชิษณุพงศ์ ศรีจิตราช ดร.ศราวุธ ชัยมูล

439 Elec 613040276-2 1 นาย ไชยธรณ์ ประเสริฐถาวรศิร ดร.ศราวุธ ชัยมูล
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440 Power 613040285-1 1 นาย ณัฐ สีน้ำเงิน ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

441 Elec 613040288-5 1 นาย ณัฐปคัลภ์ โคตรนรินทร์ ดร.ศราวุธ ชัยมูล

442 Power 613040290-8 1 นางสาว ณิชากร ขนชัยภูมิ ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

443 Power 613040293-2 1 นาย ตรรกพงศ์ จันทร์วาววาม ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

444 Power 613040305-1 1 นาย ธรรมรัตน์ พอกเพิ่มดี ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

445 Power 613040306-9 1 นางสาว ธัญญ์นรี พัฒนโชติวรนนท์ ดร.พิรัสม์ คุณกิตติ

446 Power 613040313-2 1 นาย นนทชัย จำปาเทศ อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

447 Elec 613040320-5 1 นาย นันทวัฒน์ ศรีสุวงศ์ ดร.ศราวุธ ชัยมูล

448 Elec 613040322-1 1 นาย ยุทธพงศ์ชัย เหมือนมาตย์ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

449 Elec 613040329-7 1 นาย ปฏิภาณ ชินชาด ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

450 Power 613040335-2 1 นาย ปริญญา นางาม ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

451 Elec 613040346-7 1 นางสาว พัชร์ชิยา โพธิ์ศรี ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

452 Power 613040347-5 1 นาย พัสกร อำไพชา ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

453 Elec 613040363-7 1 นาย ภูมิวมินทร์ องอาจ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

454 Power 613040367-9 1 นางสาว มิถุนา ฝอยทอง ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

455 Elec 613040387-3 1 นาย วิศรุต เรืองเศรษฐี ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

456 Elec 613040389-9 1 นาย วิศวกร ทศแก้ว ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

457 Elec 613040391-2 1 นางสาว ศิรภัสสร พลเยี่ยม ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

458 Power 613040394-6 1 นาย ศุภณัฐ จริยะวรกุล ดร.ภูริพงศ์ สุทธิโสภาพันธ์

459 Power 613040396-2 1 นางสาว ศุภาพิชญ์ ประสิทธิ์พันธ์ อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

460 Elec 613040411-2 1 นาย สุทธิชัย นามแสง ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

461 Elec 613040439-0 1 นาย กิตติภพ สารโคกสูง ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

462 Elec 613040441-3 1 นาย กีต้า นาจะหมื่น ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

463 Elec 613040447-1 1 นางสาว เคียงขวัญ พันธ์โบ อ.สถิรพร พรนิมิตร

464 Elec 613040452-8 1 นางสาว จิระประภา ชนะสงคราม อ.สถิรพร พรนิมิตร

465 Elec 613040462-5 1 นาย ชินโชติ เวสสวานิชกูล อ.สถิรพร พรนิมิตร

466 Elec 613040470-6 1 นางสาว ณัฐธิดา ม่วงทอง อ.สถิรพร พรนิมิตร

467 Power 613040472-2 1 นาย ณัฐพล ศรีประใหม รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

468 Power 613040475-6 1 นาย ณัฐวุฒิ พานสมบูรณ์ รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

469 Elec 613040484-5 1 นาย ธนศักดิ์ อินทร์ชัย อ.สถิรพร พรนิมิตร

470 Elec 613040487-9 1 นางสาว ธนิษฐา กัณหา ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

471 Power 613040488-7 1 นาย ธราเทพ พงศ์โอภาส รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

472 Power 613040499-2 1 นาย นัฐพล จำปากุล รศ.ดร.อาคม แก้วระวัง

473 Elec 613040505-3 1 นาย บุญญานุภาพ ผาสุข ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

474 Elec 613040506-1 1 นางสาว ปณัฐสุดา พรเรืองวงศ์ ผศ.ดร.นรารัตน์ เรืองชัยจตุพร

475 Power 613040515-0 1 นางสาว ปิ่นสุดา บุบผาหอม อ.สงวน บุญปัญญารักษ์

476 Elec 613040532-0 1 นาย ภาคิน ศรีโคตร ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

477 Elec 613040542-7 1 นาย รัชชานนท์ สมประสงค์ ผศ.ดร.บุญยิ่ง เจริญ

478 Elec 613040546-9 1 นาย รัฏฐาธิปัตย์ เดชโนนสังข์ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์

479 Elec 613040556-6 1 นาย วัชรากร หิรัญคำ ผศ.ดร.กิตติพิชญ์ มีสวาสดิ์



รายชื่อนักศึกษา-อาจารยที่ปรึกษา สาขาวิศวกรรมไฟฟา ปการศึกษา 2561

480 Elec 613040562-1 1 นางสาว วิชิตา นิละดา ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

481 Elec 613040564-7 1 นาย วิศรุต ศิวเลิศพร ผศ.ดร.นภัสถ์ ไตรโรจน์

482 Power 613040587-5 1 นางสาว สุวิสา ไอทา ผศ.ดร.อานุภาพ มีสมบูรณ์

483 Elec 613040593-0 1 นาย อธิพงษ์ นาชัยโชติ อ.สถิรพร พรนิมิตร

484 Elec 613040599-8 1 นางสาว อัจฉราภรณ์ พันธ์เลิศ อ.สถิรพร พรนิมิตร

485 Tele 613040606-7 1 นาย กฤตณัฐ จันทอุปฬี ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

486 Tele 613040607-5 1 นาย กฤษฎา ทิพย์มะณี ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

487 Tele 613040608-3 1 นาย จีรสิน ดาวเชิญ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

488 Tele 613040641-5 1 นางสาว อริสรา พัฒนธีระ ผศ.ดร.อนันต์ เครือทรัพย์ถาวร

ผลรวม 488


