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รายชือกรรมการสอบโครงงานพิเศษ วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
รายชื่อนักศึกษา
กรรมการสอบ
5709612252 ปาณิสรา
ไทยวงษ์
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ (อ.)
5709612377 สุกฤตา
ลมูลภักตร์
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
5709680333 กษิตินาถ
แสงเงิน
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
5709680358 ไตรภพ
แปลนาค
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (อ.)
5709680309 ธนยศ
ประไพตระกูล
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
5709680317 เจษฎา
อมรกุล
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
5709680291 อัญธิกา
เล็กบูรพา
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที (อ.)
5709612500 ณัฐริกา
เอี่ยมงาม
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
5709612344 สุทธิเกียรติ
เพียรอดวงษ์
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
5709612336 รสริน
ม่วงสวย
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์ (อ.)
5709612393 สุดารัตน์
สรรเสริญ
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
5709680325 ธนภูมิ
จาสมุด
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
5709680275 นพวรรณ
อินทร์พรหม
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร (อ.)
5709680341 ขวัญชนก
คํามณี
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
5709680366 โยษิตา
ศรีเจริญ
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
5709612260 ขวัญจิรา
สมัครสมาน
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ (อ.)
5709612435 เจนจิรา
ทาประทุม
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
5709680267 สินีนุช
อิ่มสกุล
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
5709612302 นริณี
ลิ้มสุนทร
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์ (อ.)
5709612419 ภัทรภร
กฤติธนาพันธุ์
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
5709612450 ธนัญญา
อินทร์ช่วย
ผศ.บุปผา ไกรสัย
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
5709612468 ณัฐวุฒิ
วงศ์แพทย์
อ.ดร.บวร คูหิรัญ (อ.)
5709612476 สุธรรม
แซ่จัง
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
5709612492 เอกพล
วงศ์ศุภรัตน์กุล
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
5709612229 สิทธิกร
นาคขาว
ผศ.บุปผา ไกรสัย (อ.)
5709612328 ฐิตารีย์
ธีรรัฐคุณาสิน
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
5709612609 ปริญญาพร
บุบผาชาติ
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
5709612401 ฐิติกาญจน์
เวชสาร
ผศ.บุปผา ไกรสัย (อ.)
5709612427 ขวัญฤดี
สวัสดี
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
5709612237 ณัฏฐ์
วสุรักขะ
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต (อ.)
5709612484 กิตติศักดิ์
ภัทรจิตา
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
5709520109 อาซีดีน
มะกูวิง
อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
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รายชือกรรมการสอบโครงงานพิเศษ วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
รายชื่อนักศึกษา
กรรมการสอบ
5709681398 ฉัตรโสภณ
ดีประทีป
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล (อ.)
5709681430 ศิริกุล
วัฒนวิชัยกุล
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
5709681380 นภัสสร
แก้วกล้า
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
5709681349 จักรกฤษณ์
สุรัสวดี
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ (อ.)
5709681307 วรัญญา
ชุ่มโชคดี
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
5709681240 ปรีณา
หนูช่วย
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
5709681281 ฉันทลักษณ์
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ (อ.)
โกประเสริฐกูล
5709681331 พัชริดา
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
สิทธิสาร
5709681356 ธรากร
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
ชนะกิจชินชน
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
5709614324 จิรายุ
ดําริห์
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน (อ.)
5709681323 จิราพร
เคร่งวิรัตน์
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
5709681372 ภานุพงษ์
สิงห์กรณ์
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ (อ.)
5709614332 พจนพร
แก้วแพง
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
ภูศรี
5709681232 บุญญาพร
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
5709681406 มนัสนันท์
พรรัตน์
อ.ณิชยาภรณ์ มีเดช
5609685531 วรรณวิไล
เทพวงษ์
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ (อ.)
5709614514 สุจินันท์
เที่ยงพลับ
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
5709614381 พิชชา
วันเพ็ญ
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
ผศ.บุปผา ไกรสัย
5709614316 งามพร
เสือสกุล
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ (อ.)
5709614282 วรินยุพา
จันทา
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
5709681422 คุลิกา
กิจสโชค
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
5709614290 พบพลอย
โรจนศิริ
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ (อ.)
5709614431 จักรพล
สังข์ศิลปชัย
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ
5709681364 ชลธันว์
สมัยใหม่
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์ (อ.)
5709614365 รนกฤต
ด้วงดํา
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
5709614340 สลิลลา
แก้วดุลดุก
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
5709614456 โสภิดา
กิจหงวน
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ (อ.)
5709681216 ชุติปภา
ชุติเชาวน์
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
5709681414 ธนวรรณ
บุทราม
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
5709614415 กิตติพัฒน์
กิจสวัสดิ์
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล (อ.)
5709614480 รักษิณาบดี
เรืองรุ่ง
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ
5709614522 นฤเบศ
บุญชุม
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์

รายชือกรรมการสอบโครงงานพิเศษ วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
ลําดับ กลุ่มที่
รายชื่อนักศึกษา
กรรมการสอบ
บูรณะกนก
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที (อ.)
12 AM12 5609612147 เชฏฐพร
5709520224 อรรถรส
สิงห์ขํา
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
5709614399 ภัทราภรณ์
หมื่นภักดี
ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
มาคล้าย
13 AM13 5709520232 เพชรพร
ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ (อ.)
5709614498 ณัฐจรีย์
บุญมั่น
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์
5709614555 สุวคนธ์
ซ้ายขวา
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
5709614274
สหรั
ฐ
มณี
ท
พ
ิ
ย์
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ (อ.)
14 AM14
5709654015 ทักษ์ดนัย
เข็มทอง
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ
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รายชือกรรมการสอบโครงงานพิเศษ วิชา ค.462/คป.452 โครงงานพิเศษ
รายชื่อนักศึกษา
กรรมการสอบ
5709654072 นางสาวนภัสวรรณ ทองโคกสี
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์ (อ.)
5709654148 นางสาวอรสิกาญจณ์ สุเพียร
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
5709654221 นายวสันต์
กลิ่นหอม
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
5609654073 ชญานี
นาคมณี
อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ (อ.)
ยั่งยืน
ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน
5609654347 ณัฐธนา
5609654412 ปัญชลี
สุวัณณกีฏะ
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ
อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม
5709654403 นางสาวปาณิศา
วงศ์เพียรกิจ
อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ําเลิศ (อ.)
5709654023 นางสาวเมริยา
จักขุมณี
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
5709654031 นางสาวกนกอร
นพเก้า
ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
5709654270 นาย วัชรเกียรติ
ตั้งจิตพุทธพงศ์
ผศ.ดร.พีระศักดิ์ อินทรไพบูลย์ (อ.)
5709654437 นาย พิบูล
ผลวิมลธรรม
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
5709654429 นาย ธนโชติ
ตันติเจริญวัฒน์
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล
5709654106 นางสาวณัฐวลัญช์ รักอู่
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร (อ.)
5709654114 นางสาวพรลภัส
นันทภาณุวัฒน์
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
5709654130 นางสาวพัชราภรณ์ อินตะ
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
5709654296 นายภานุพงศ์
มณีเสถียร
อ.ดร.บวร คูหิรัญ (อ.)
5709654304 นางสาวนิสารัตน์
สร้อยสน
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร
5709654312 นางสาวชิณพร
ชิณศรี
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
5709654049 น.ส. วนัสวี
กุศล
ผศ.ศิริจันทร์ เวสารัชศาต (อ.)
5709654098 น.ส.ปวันรัตน์
ขาวดารา
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
5709654189 นาย พนธกร
ภัคสุขพิมล
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
อ.ดร.บวร คูหิรัญ
5709654213 นางสาวสุพัชชา
กิจเจา
อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์ (อ.)
5709654346 นางสาวสุทธิลักษณ์ ตั้งรัตนชัย
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
5709654163 นายณัฐธนา
ศรีเผด็จ
อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
5609654487 นางสาว ปรีย์วรา ธิเขียว
รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร (อ.)
5709654080 นางสาว จินเจตน์ บุญมาเลิศ
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูรวรรณ์
ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์
อ.ดร.บวร คูหิรัญ

