ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อเล่น

เบอร์โทร

E-mail

อำจำรย์ที่ปรึ กษำ

อำจำรย์ที่ปรึ กษำแลป

1

5410400062

น.ส.

ขวัญนริ นทร์

เข็มสม

บิว

083-4923331

bew.khwan@gmail.com

อ.อัครพงษ์ สวัสดิพงศ์

อ.อัครพงษ์ สวัสดิพงศ์

2

5410400259

น.ส.

โชติญำพัชญ์

สงวนสิ นธุ์

มิน

085-1439338

day-time.sleep@live.com

อ.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชยั กิจ

อ.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชยั กิจ

3

5410400267

นำย

ตุลยวัต

ประสงค์มณี รัตน์

ปลำวำฬ

081-9223468

tulyawat_whale@hotmail.com

อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์

อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์

4

5410400275

น.ส.

ปวิชญำ

กูลกำรขำย

ปำม

086-3398966

melon5136@gmail.com

อ.ภัสสร วรรณพินิจ

อ.ภัสสร วรรณพินิจ,อ.วรรณดำ สุ รำช

5

5410400283

น.ส.

สุ ขิตำ

สถิตในธรรม

มุข

090-0174717

a2spades2beavictor@hotmail.com

ดร. อนงค์ภทั ร สุ ทธำงคกูล

ดร. อนงค์ภทั ร สุ ทธำงคกูล

6

5410400577

น.ส.

ภัทรำพร

มูลทรัพย์

กำย

084-9574199

skymosa.ms@gmail.com

อ.ครศร ศรี กลุ นำถ

อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์

7

5410400712

น.ส.

ธำรดำ

ตรี เพ็ชร

เจน

088-9469172

chain.loki@hotmail.com

อ.วรรณรดำ สุ รำช

อ.ครศร ศรี กลุ นำถ

8

5410402995

นำย

กษิดิศ

กำรัตน์

ยี

089-7374792

kasidid_@hotmail.com

อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์

อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์

9

5410403002

นำย

กุลภัสร์

กระบวนแสง

ป่ ำน

082-9592698

janpan99bb@hotmail.com

อ.ประดิษฐ์ แสงทอง

อ.สมพิศ สำมิภกั ดิ์

10

5410403045

น.ส.

เจนจิรำ

บุญช่วย

กำร์ตูน

097-2262834

Cartoon_gene36828@hotmail.com

อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำณิ ช

อ.พัฒนำ ศรี ฟ้ำ ฮุนเนอร์

11

5410403053

น.ส.

ชนิตำ

พรหมคีรี

จูน

083-5906353

hnonkhiaw.june@gmail.com

อ.อัญชณี คูเบอร่ ำ

อ.อัญชณี คูเบอร่ ำ

12

5410403061

น.ส.

ชลำลัย

เจนกระบวน

เกด

090-9303741

jao_gad@hotmail.com

อ.จตุพร กุลอึ้ง

อ.สมพิศ สำมิภกั ดิ์

13

5410403070

น.ส.

ชลินทร

วิลยั ศร

น้ ำหวำน

082-4803797

Chaleen111@gmail.com

อ.อนงค์ภทั ร สุ ทธำงคกูล

อ.อัครพงษ์ สวัสดิพงศ์

14

5410403088

น.ส.

ชิดชนก

อินทะคำ

ชมพู่

091-2216669

appofeyes@gmail.com

อ.ภัสสร วรรณพินิจ

อ.ภัสสร วรรณพินิจ,อ.วรรณดำ สุ รำช

15

5410403096

น.ส.

ฌำดำ

กิตติบวรวัฒน์

บ๊อบ

082-3232871

lovecena_302@hotmail.com

อ.อัญชลี ศิริขจรกิจ

อ.ธีรศักดิ์ เอโกบล

16

5410403100

น.ส.

ญำดำ

เหล่ำสวัสดิ์

ฟ้ำ

086-9818430

fah_sabai.sabai@hotmail.com

อ.สมพิศ สำมิภกั ดิ์

อ.สมพิศ สำมิภกั ดิ์

17

5410403118

น.ส.

ฐิตำพร

เนื่องทรัพย์ทวี

ลูกตำล

086-0073528

luktan211035@hotmail.com

อ.วรรณรดำ สุ รำช

อ.ประดิษฐ์ แสงทอง

18

5410403134

น.ส.

ทูลทวี

โสภำพัด

นก

087-7246378

tootawee@hotmail.com

อ.พัฒนำ ศรี ฟ้ำ ฮุนเนอร์

อ.พัฒนำ ศรี ฟ้ำ ฮุนเนอร์

19

5410403151

น.ส.

นันท์นลิน

ภูติเกียรติขจร

ไอซ์

089-7637909

p.nannalin@hotmail.com

อ.เสำวนีย ์ สุ พทุ ธิธำดำ

อ.สมพิศ สำมิภกั ดิ์

20

5410403169

น.ส.

นิพทั ธำ

ขจรวงษ์พำ

นิ

084-6476499

niiter.pg@hotmail.com

อ.เลิศลักษณ์ เงินศิริ

อ.เลิศลักษณ์ เงินศิริ

21

5410403177

นำย

นิมิตร

โกศลนิมิตร

อัน๋

อ.ครศร ศรี กลุ นำถ

อ.ครศร ศรี กลุ นำถ

22

5410403207

นำย

ปิ ยศักดิ์

ศรี ปำน

เนย

081-6396099

piayanoey.yeon@gmail.com

อ.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชยั กิจ

อ.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชยั กิจ

23

5410403223

น.ส.

พรชนัน

จันทร์ฉำย

ขมิ้น

089-6536972

abarat_minny@hotmail.com

อ.อัจรำพร ศรี บุญเลิศ

อ.อัจรำพร ศรี บุญเลิศ

24

5410403231

น.ส.

พรสุ ดำ

มูลอินทร์

เบียร์

087-8068577

kim_jj@live.com

อ.อริ นทิพย์ ธรรมชัยพิเนต

อ.ครศร ศรี กลุ นำถ

25

5410403240

น.ส.

พัทธ์ธีรำ

ชุณหพำณิ ชย์

โฟม

090-4430344

Foam71@hotmail.com

อ.อุไรวรรณ อรัญวำสน์

อ.ธีรศักดิ์ เอโกบล

26

5410403258

น.ส.

พิริยำ

ภู่ธญ
ั ญำวิวฒั น์

พีช

083-1718077

peach-rabbit@hotmail.com

อ.วิภำ หงษ์ตระกูล

อ.วิภำ หงษ์ตระกูล

27

5410403266

น.ส.

ไพลิน

เถื่อนพนม

พลอย

090-6351606

i.palaploii@hotmail.com

อ.พัฒนำ ศรี ฟ้ำ ฮุนเนอร์

อ.พัฒนำ ศรี ฟ้ำ ฮุนเนอร์

ลำดับ

รหัสนิสิต

ชื่อ - นำมสกุล

ชื่อเล่น

เบอร์โทร

E-mail

อำจำรย์ที่ปรึ กษำ

อำจำรย์ที่ปรึ กษำแลป

28

5410403291

นำย

วิโรจน์

เตชะภูริปัญญำ

เบนซ์

087-3584255

benzgenet31@gmail.com

อ.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์

อ.ธีรศักดิ์ เอโกบล

29

5410403347

น.ส.

สุ พรรณิ กำร์

อดุลฮีม

บัดรี

080-7880271

Supanniga.adulheem@gmail.com

อ.ภัสสร วรรณพินิจ

อ.ธีรศักดิ์ เอโกบล

30

5410403363

น.ส.

อนัญญำ

ธรรมรุ่ งโรจน์

อัน

085-6789470

ananyathammaroongroj@gmail.com

อ.เลิศลักษณ์ เงินสิ ริ

อ.อัญชณี สังข์เจริ ญ

31

5410403371

นำย

อนุรักษ์

วงศ์รัตนมนตรี

เอก

087-7629158

aek009900@hotmail.com

อำจำรย์ประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ

อ.ธีรศักดิ์ เอโกบล

32

5410403380

น.ส.

อมรรัตน์

เชำว์ไว

ฝ้ำย

082-5522564

Oh_my_god1308@hotmail.co.th

อ.สุ รินทร์ ปิ ยะโชคณำกุล

อ.อัญชณี สังข์เจริ ญ

33

5410403401

น.ส.

อุทชั ชำ

เลิศพิสิฐไพศำล

ช่ำ

089-8147349

cha_considerate@hotmail.com

อ.อัญชลี ศิริขจรกิจ

อ.ครศร ศรี กลุ นำถ

34

5410405838

น.ส.

พิชชำพร

วรรณนิธิกลุ

สำยป่ ำน

083-1977061

dek-dparn@hotmail.com

อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำณิ ช

อ.สมศักดิ์ อภิสิทธิวำณิ ช

35

5410405846

น.ส.

วัฒนำภรณ์

ธีระศำนต์

ใหม่

089-2422918

overchouu@gmail.com

อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์

อ.ชัชวำล จันทรำสุ ริยำรัตน์

