Group Student ID

PE01

PE02

PE03

PE04

PE05

PE06

5709654072
5709654148
5709654221
5609654073
5609654347
5609654412
5709654403
5709654023
5709654031
5709654270
5709654437
5709654429
5709654106
5709654114
5709654130
5709654296
5709654304
5709654312

First Name
นางสาวนภัสวรรณ
นางสาวอรสิกาญจณ์
นายวสันต์
ชญานี
ณัฐธนา
ปัญชลี
นางสาวปาณิศา
นางสาวเมริยา
นางสาวกนกอร
นาย วัชรเกียรติ
นาย พิบูล
นาย ธนโชติ
นางสาวณัฐวลัญช์
นางสาวพรลภัส
นางสาวพัชราภรณ์
นายภานุพงศ์
นางสาวนิสารัตน์
นางสาวชิณพร

N

อาจารย์ที�ปรึกษา

หัวข้อตามฟอร์ม ค.2/คป.2
The upper bound estimation on the
spectral norm of r-circulant matrices

กรรมการสอบ

ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ (อ)
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
with the Fibonacci and Lucas numbers
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ (อ)
Mixing Problems with Many Tanks ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
Selective Harvesting in a Prey-Predator
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันลํ�าเลิศ (อ)
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันลํ�าเลิศ Fishery with Time Delay
ผศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร
ผศ.ดร.พีระศักดิ� อินทรไพบูลย์ (อ)
The Map-Coloring Game
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
ผศ.ดร.พีระศักดิ� อินทรไพบูลย์
อ.ดร.ขจี จันทรขจร
อ.ดร.ขจี จันทรขจร (อ)
Graph Theory and Sports Scheduling อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
อ.ดร.ขจี จันทรขจร
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันลํ�าเลิศ
Twin primes and a primality
อ.ดร.บวร คูหิรัญ (อ)
test by indivisibility
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

Group Student ID

First Name

5709654049
PE07 5709654098
5709654189
5709654213
PE08 5709654346
5709654163
5609654487
PE09 5709654080

น.ส. วนัสวี
น.ส.ปวันรัตน์
นาย พนธกร
นางสาวสุพัชชา
นางสาวสุทธิลักษณ์
นายณัฐธนา
นางสาว ปรีย์วรา
นางสาว จินเจตน์

N

อาจารย์ที�ปรึกษา

ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

หัวข้อตามฟอร์ม ค.2/คป.2
On the Diophantine equation
4x + py =
z2
where p is a prime number
Triangular Numbers, Gaussian Integers,

อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ and KenKen

รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

On a constant-diagonals matrix

กรรมการสอบ
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต (อ)
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ (อ)
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร (อ)
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

Group Student ID First Name N

MA01

MA02

MA03

MA04

MA05

MA06

5709612252
5709612377
5709680333
5709680358
5709680309
5709680317
5709680291
5709612500
5709612344
5709612336
5709612393
5709680325
5709680275
5709680341
5709680366
5709612260
5709612435
5709680267

ปาณิสรา
สุกฤตา
กษิตินาถ
ไตรภพ
ธนยศ
เจษฎา
อัญธิกา
ณัฐริกา
สุทธิเกียรติ
รสริน
สุดารัตน์
ธนภูมิ
นพวรรณ
ขวัญชนก
โยษิตา
ขวัญจิรา
เจนจิรา
สินีนุช

อาจารย์ที�ปรึกษา

หัวข้อตามฟอร์ม ค.2/คป.2

กรรมการสอบ

ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ (อ)
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ Remark on upper bounds for the spread of a matrix รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
When Is
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (อ)
1
1 1
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
= + ?
a+b a b
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที (อ)
Pascal’s triangle
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
อ.ดร.ขจี จันทรขจร
A note on spectral norms of even-order
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ (อ)
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ r-circulant matrices
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันลํ�าเลิศ
A formula for the exponential of a real
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร (อ)
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร skew-symmetric matrix of order 4
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
Runge-Kutta and rational block methods for
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ (อ)
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ solving initial value problems
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ

Group Student ID First Name N

MA07

MA08

MA09
MA10

5709612302
5709612419
5709612450
5709612468
5709612476
5709612492
5709612229
5709612328
5709612609
5709612401
5709612427

นริณี
ภัทรภร
ธนัญญา
ณัฐวุฒิ
สุธรรม
เอกพล
สิทธิกร
ฐิตารีย์
ปริญญาพร
ฐิติกาญจน์
ขวัญฤดี

5709612237 ณัฏฐ์
MA11 5709612484 กิตติศักดิ�
5709520109 อาซีดนี
MA12

อาจารย์ที�ปรึกษา

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

หัวข้อตามฟอร์ม ค.2/คป.2
The “join the club” interpretation of some
graph algorithms

อ.ดร.บวร คูหิรัญ

The (2,2,0) group inverse problem

ผศ.บุปผา ไกรสัย

The exponential function as a limit

ผศ.บุปผา ไกรสัย

The geometric series in calculus

ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต

On the Diophantine equation
3 x + 5y.19z =
u2

5609612147 นายเชฏฐพร
5609612154 นางสาวนภนัน

ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์

เฉพาะโครงงาน 1 (ค.462)

กรรมการสอบ
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (อ)
ผศ.ดร.พีระศักดิ� อินทรไพบูลย์
อ.ดร.ขจี จันทรขจร
อ.ดร.บวร คูหิรัญ (อ)
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
ผศ.บุปผา ไกรสัย (อ)
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
ผศ.บุปผา ไกรสัย (อ)
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต (อ)
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ (อ)
ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ
อ.ดร.บวร คูหิรัญ

Group Student ID First Name

อาจารย์ที�ปรึกษา

อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

Classification trees: A possible method for
maternity risk grouping

ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

Duration and Convexity Formulas for Odd
First Period Bonds

5709681398 ฉัตรโสภณ
AM01 5709681430 ศิริกุล

หัวข้อตามฟอร์ม ค.2/คป.2

5709681380 นภัสสร
5709681349 จักรกฤษณ์
AM02 5709681307 วรัญญา
5709681240 ปรีณา

Models on ship scheduling in transshipment

5709681232 บุญญาพร
AM03 5709681331 พัชริดา

ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ

hubs with considering bunker cost

5709681356 ธรากร

Generalized Subtour Elimination Constraints

5709614324 จิรายุ
AM04 5709681323 จิราพร

ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน

and Connectivity Constraints

5709681372 ภานุพงษ์
5709614332 พจนพร
AM05 5709681281 ฉันทลักษณ์
5709681406 มนัสนันท์
5609685531 วรรณวิไล
AM06 5709614514 สุจินันท์

Dynamic forecasting of agricultural water
ผศ.ดร.พีระศักดิ� อินทรไพบูลย์ footprint based on Markov Chain-a case
study of the Heihe River Basin
Global and local stability analysis in a
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันลํ�าเลิศ nonlinear discrete-time population model

5709614381 พิชชา
5709614316 งามพร

Combinatorial optimization

กรรมการสอบ
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล(อ)
ผศ.ดร.พีระศักดิ� อินทรไพบูลย์
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันลํ�าเลิศ
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ (อ)
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ
ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ (อ)
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน (อ)
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
ผศ.ดร.พีระศักดิ� อินทรไพบูลย์ (อ)
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
อ.ดร.เอื�ออารี บุญเพิ�ม
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันลํ�าเลิศ (อ)
ผศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ (อ)

Group Student ID First Name
AM07 5709614282 วรินยุพา
5709681422 คุลิกา
AM08

5709614290 พบพลอย
5709614431 จักรพล
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อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ

ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ

หัวข้อตามฟอร์ม ค.2/คป.2
modeling approach for onedimension cutting stock problems

The Solution of Time Fractional Heat Equation

With New Fractional Derivative Definition

กรรมการสอบ
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ(อ)
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
ผศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร

Group Student ID First Name

AM10

AM11

AM12

AM13

AM14

หัวข้อตามฟอร์ม ค.2/คป.2

กรรมการสอบ

ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ (อ)
Labor Market Forecasting by Using Data Mining ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
5709614365 รนกฤต
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
5709614340 สลิลลา
ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ
5709614456 โสภิดา
Economics and Mathematical
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ (อ)
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ Theory of Games
5709681216 ชุติปภา
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
5709681414 ธนวรรณ
อ.ดร.เอื�ออารี บุญเพิ�ม
5709614415 กิตติพัฒน์
Timetable optimization for single bus based
ผศ.ดร.สายฝน จาตุรันตบุตร (อ)
อ.ดร.สายฝน จาตุรนตบุตร on hybrid vehicle size model
5709614480 รักษิณาบดี
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
5709614522 นฤเบศ
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
5709520224 อรรถรส
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที (อ)
Trigonometric identities and functional equations ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
5709614399 ภัทราภรณ์
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ (อ)
5709520232 เพชรพร
Delivery pattern and transportation planning
ผศ.ปรัชญา บุญประเสริฐ in grocery retailing
อ.ดร.เอื�ออารี บุญเพิ�ม
5709614498 ณัฐจรีย์
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
5709614555 สุวคนธ์
5709614274 สหรัฐ
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ (อ)
A Fuzzy Logic Based Trading System
5709654015 นายทักษ์ดนัย ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
ผศ.ดร.พีระศักดิ� อินทรไพบูลย์
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
5709681364 ชลธันว์

AM09
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