
ท่ี รหัสนักศึกษา อาจารยท่ีปรึกษา

1 5304300015 นางสาว ศศิธร ยืนยง อาจารยอัชฌาธร   นุชิตประสิทธิ์ชัย

2 5304300161 นางสาว นันทิตา โรจนบุรานนท อาจารยธวัชชัย   รัตนกิจยนต

3 5404300012 นางสาว สมฤทัย หมื่นอภัย อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

4 5404300016 นางสาว ณัฐสิริ กองเกียรตินันท อาจารยสุชาติ   ธีระศรีสมบัติ

5 5404300017 นางสาว ทัศนีย คําเซง อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

6 5404300021 นางสาว อังคสุมาลิน มาลาชาติ อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

7 5404300027 นางสาว สุภาพร สายเกตุ อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

8 5404300028 นาย จักรกฤษ แชมชอย อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

9 5404300041 นางสาว นิโลบน โชคดีผาสุข อาจารยชายศักดิ์   หลายรัตนกุล

10 5404300042 นาย นาถวัช เพียวประเสริฐ อาจารยชายศักดิ์   หลายรัตนกุล

11 5404300073 นางสาว สุกัญญา พรอนันตศิริ อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

12 5404300074 นางสาว วนิดา จีนาพันธุ อาจารยอัชฌาธร   นุชิตประสิทธิ์ชัย

13 5404300083 นางสาว ถนอมรัตน ออนคง อาจารยอัชฌาธร   นุชิตประสิทธิ์ชัย

14 5404300084 นางสาว กรรภิรมย โพธิ์นิมิตร อาจารยอัชฌาธร   นุชิตประสิทธิ์ชัย

15 5404300086 นางสาว กรรภิรมย ยี่สุนเทศ อาจารยชายศักดิ์   หลายรัตนกุล

16 5404300112 นางสาว พันธิภา สายแสงทอง อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

17 5404300115 นางสาว จิตคนึง คงศิริ อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

18 5404300133 นางสาว รัชดา สงครามรอด อาจารยกิตติศักดิ์   สรแพทย

19 5404300151 นางสาว มัลลิกา ซื่อตรงใจ อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

20 5404300152 นางสาว กิตติญา นอยบุญมา อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

21 5404300156 นางสาว รัตนา ปนมองแล อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

22 5404300168 นางสาว จิราวรรณ สุขกลัด อาจารยกิตติศักดิ์   สรแพทย

23 5404300169 นางสาว พชิานันท แสงทอง อาจารยกิตติศักดิ์   สรแพทย

24 5404300170 นางสาว วนิดา จันทรเครือ อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

25 5404300171 นาย ศุภกิจ วิจิตรแสง อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

ชื่อ-นามสกุล

รายชื่อนักศึกษาสหกิจศึกษา  ภาคการศึกษาท่ี 3  ปการศึกษา 2556
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26 5404300175 นางสาว กรกมล สุขเกษม อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

27 5404300179 นาย นพเดช สาแหรกทอง อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

28 5404300181 นางสาว รัศมีจันทร กาญจนกําธร อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

29 5404300188  นาย ศักยกฤต บุตรสอน อาจารยอัชฌาธร   นุชิตประสิทธิ์ชัย

30 5404300251 นางสาว อัจฉรารัตน สุขสิงห อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

31 5404300261 นางสาว อารีรัตน รอดบุญชัย อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

32 5404300263 นางสาว อมรรัตน ดารานอย อาจารยอัชฌาธร   นุชิตประสิทธิ์ชัย

33 5404300267 นางสาว ศิริทิพย กลิ่นร่ืน อาจารยชายศักดิ์   หลายรัตนกุล

34 5404300280 นางสาว น้ําทิพย โจมแพง อาจารยพิจักษณ   จันทวิโรจน

35 5404300281 นางสาว อินทิรา โพธิ์เงิน อาจารยอัชฌาธร   นุชิตประสิทธิ์ชัย

36 5404300287 นางสาว ชมพูนุช อรัญญะนาค อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

37 5404300298 นางสาว ลภัสรดา เกษร อาจารยชายศักดิ์   หลายรัตนกุล

38 5404300299 นางสาว วิสินี ชูเจริญวงศ อาจารยพิจักษณ   จันทวิโรจน

39 5404300302 นางสาว นริศรา สุขมา อาจารยธวัชชัย   รัตนกิจยนต

40 5404300310 นางสาว ประภัสสร นุยเย็น อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

41 5404300317 นางสาว พีรยา อุนเรืองชัยวัฒนา อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

42 5404300318 นางสาว กมลวรรณ ตนประเสริฐ อาจารยชายศักดิ์   หลายรัตนกุล

43 5404300319 นางสาว เพชรรัตน วิมุกตุลม อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

44 5404300320 นาย อภิชาติ จงไชย อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

45 5404300322 นางสาว สุพัฒนตรา สุพจนี อาจารยพิจักษณ   จันทวิโรจน

46 5404300325 นาย โกสิทธิ์ พวงรัตน อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

47 5404300327 นางสาว ดาราวรรณ ทะโคดา อาจารยธวัชชัย   รัตนกิจยนต

48 5404300334 นางสาว ณัฐพร พรมสอน อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

49 5404300339 นางสาว เจนจิรา กมลรัมย อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

50 5404300348 นางสาว อารีรัตน เกตุแกว อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม
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51 5404300364 นางสว ทัศนีย จันทํา อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

52 5404300366 นางสาว เนาวรัตน อานอาชา อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

53 5404300368 นางสาว วิกานดา เทศถมยา อาจารยพิจักษณ   จันทวิโรจน

54 5404300370 นางสาว อําพร อุตรศรี อาจารยพิจักษณ   จันทวิโรจน

55 5404300377 นาย ศุภฤกษ อนุสรณประเสริฐ อาจารยธวัชชัย   รัตนกิจยนต

56 5404300386 นางสาว ชลธิชา ชินวรรังสี อาจารยกิตติศักดิ์   สรแพทย

57 5404300401 นางสาว นันทิกานต เย็นน้ํา อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

58 5404300402 นาย ชัยวัฒน ใจหาว อาจารยวิรากานต   เทวินภบิาลพันธุ

59 5404300408 นางสาว กฤติยา วสุรักษไพบูลย อาจารยกิตติศักดิ์  สรแพทย

60 5404300411 นางสาว รัชฎา ขาวนุย อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

61 5404300412 นางสาว กรวรรณ ภูมิเทศ อาจารยกิตติศักดิ์   สรแพทย

62 5404300416 นาย เอกพล เฟองวุฒิรณ อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

63 5404300420 นางสาว ธนิดา เนตรหาญ อาจารยสุชาติ   ธีระศรีสมบัติ

64 5404300428 นางสาว ธันยพร แซเฮง อาจารยสุชาติ   ธีระศรีสมบัติ

65 5404300430 นาย นาวี นิรปณนา อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

66 5404300434 นางสาว วิไลลักษณ เอ้ือบุญประเสริฐ อาจารยสุชาติ   ธีระศรีสมบัติ

67 5404300436 นางสาว นรีรัตน พลอยศรีลิ้มพร อาจารยสุชาติ   ธีระศรีสมบัติ

68 5404300437 นางสาว จริยา ปยวัชรเดช อาจารยอัชฌาธร   นุชิตประสิทธิ์ชัย

69 5404300442 นางสาว เสาวภา กุดสุดา อาจารยสุชาติ   ธีระศรีสมบัติ

70 5404300443 นางสาว จิราภรณ เต็งศิริ อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

71 5404300444 นางสาว พิมศิริ คณาเศวตชัย อาจารยสุชาติ   ธีระศรีสมบัติ

72 5404300471 นางสาว ชนิตา แกวจันทร อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

73 5404300479 นางสาว อาภาธร วองการดี อาจารยชายศักดิ์   หลายรัตนกุล

74 5404300486 นาย ธนชิต มังกรสุข อาจารยวิรากานต   เทวินภิบาลพันธุ

75 5404300488 นางสาว พัชญา นนสะเกตุ อาจารยชายศักดิ์   หลายรัตนกุล
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76 5404300490 นางสาว สุธาวลี ตามใจจิตร อาจารยพิจักษณ   จันทวิโรจน

77 5404300492 นางสาว วรีญา พานทอง อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

78 5404300495 นางสาว กชพร จันทรี อาจารยพิจักษณ   จันทวิโรจน

79 5404300505 นางสาว ชนัญชิดา แกวประเสริฐ อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

80 5404300506 นางสาว สุมน ยาโด อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

81 5404300507 นางสาว ปูสปา ยาโด อาจารยสุชาติ   ธีระศรีสมบัติ

82 5404300510 นางสาว กมลทิพย หินศิลา อาจารยกิตติศักดิ์  สรแพทย

83 5404300516 นางสาว มาลินี อํ่าสงวน อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

84 5404300518 นางสาว ไพลิน แซโคว อาจารยธวัชชัย   รัตนกิจยนต

85 5404300524 นางสาว สุวพิชา แผวสอาด อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

86 5404300537 นางสาว สุพัตรา ชมชื่น อาจารยไขแสง   ขุนพาสน

87 5404300540 นาย ชนพล จิระดิเรกวรกุล อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

88 5404300554 นาย ทรงกต แกนทองจันทร อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

89 5404300571 นางสาว ประภาสิริ หมายหมั้น อาจารยธวัชชัย   รัตนกิจยนต

90 5404300572 นางสาว วิไลวรรณ คงทองไกร อาจารยธวัชชัย   รัตนกิจยนต

91 5404300575 นาย ณัฐพล ดวงตา อาจารยเบญจมาศ   ปานชัย

92 5404300576 นางสาว เบญจพร วงศนิวัฒน อาจารยธวัชชัย   รัตนกิจยนต

93 5404300586 นางสาว วันเพ็ญ ปนฟอง อาจารยพิจักษณ   จันทวิโรจน

94 5404300606 นางสาว พรสุวรรณ แซโคว อาจารยกิตติศักดิ์   สรแพทย

95 5404300625 นางสาว จิดาภา การะเกตุ อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง

96 5404300645 นางสาว มนัญญา ฤกษดี อาจารยมยุรี   วงศจรัสเกษม

97 5404320009 นางสาว กฤติยา เศรษฐศักดาศิริ อาจารยศิวิไล   สายบัวทอง
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