
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

สาขาวิชาการจัดการ

อาจารย์ที่ปรึกษา นางพจนารถ   นพนาคร

ท่ี รหัส ช่ือ สกุล

1 58691251001-1 น.ส. กรรณิกา สายสุข

2 58691251002-9 น.ส. กาญจนาพร เสียงใส

3 58691251003-7 น.ส. ขวญัมณี ใจธิมา

4 58691251004-5 น.ส. จิรารัตน์ วิริยสังสิทธ์ิ

5 58691251005-2 น.ส. ชวลัลกัษณ์ พงษไ์ทย

6 58691251006-0 น.ส. ชญัญา ธรรมสอน

7 58691251007-8 น.ส. ญาสุมินทร์ อินแม่มอก

8 58691251008-6 น.ส. ณญาดา เครืออินตา

9 58691251009-4 น.ส. ทิวาพร วิงวอน

10 58691251010-2 นาย นรุฒ วงคก์าไชย

11 58691251011-0 น.ส. นุชศรา ฝ้ันแกว้

12 58691251012-8 น.ส. บุษยมาศ ค าภิระแปง

13 58691251013-6 น.ส. ปริชญา  บุญทรัพย์

14 58691251015-1 น.ส. ปุณยาพร หารประทุม

15 58691251016-9 น.ส. พรนภา เหนาะสิงหา

16 58691251017-7 น.ส. พานิดา เป็งบุญมา

17 58691251018-5 นาย พุฒิพงศ์ ฉิมปุ่น

18 58691251019-3 น.ส. โยษิตา เมืองมูล

19 58691251020-1 น.ส. วราภรณ์ นวลใจ

20 58691251021-9 น.ส. วริศรา ลบัแล

21 58691251022-7 นาย วุฒิชยั กนัทะวงั

22 58691251023-5 น.ส. ศศิประภา พลบ ารุง

23 58691251024-3 น.ส. ศุภิสรา ขติัยะ

24 58691251025-0 น.ส. สุณิตา ทาเครือ

25 58691251026-8 น.ส. สุพรรษา มณีพรหม

26 58691251027-6 น.ส. สุพตัรา หมายคอย

27 58691251028-4 น.ส. อนุธิดา ขดัค  า

28 58691251031-8 น.ส. กมลวรรณ ไชยเรียน

29 58691251032-6 น.ส. กรรณิการ์ ธรรมจกัร์

30 58691251033-4 น.ส. กวีนา บุญรัตน์

31 58691251034-2 น.ส. เจนจิรา การดี

32 58691251035-9 น.ส. ณฐักานต์ โกวฤทธ์ิ

33 58691251037-5 น.ส. นิติยา ใจแกว้แดง
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34 58691251040-9 น.ส. ระพีพร วงเอ๊ียด

35 58691251041-7 น.ส. แววนภา ไหวพริบ

36 58691251042-5 น.ส. ศุภชัชา โพธ์ิอ่อง

37 58691251043-3 น.ส. สุทธิดา หยดุย ั้ง

38 58691251044-1 นาย สุทธิพงค์ ปินตาแสน

39 58691251046-6 น.ส. อมิตา ดวงปินตา

40 58691251047-4 น.ส. อรวีย์ ค  าอา้ย

41 58691251048-2 น.ส. ก่ิงกาญจน์ จนัทร์ค  า

42 58691251049-0 น.ส. ชลนภทัร ไชยทิกุล

43 58691251050-8 น.ส. ธวลัรัตน์ ปากกลา้

44 58691251051-6 น.ส. อลิสา พรมสาย

45 58691251052-4 น.ส. ชลธิชา สล่าล๊อก

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษา นางสาวสุขุมาล   ตั้วสกุล

ท่ี รหัส ช่ือ สกุล

1 58691254001-8 น.ส. วรกาญจน์ ไชยวงค์

2 58691254002-6 นาย กิตติชยั วงัเยน็

3 58691254005-9 น.ส. ณฐัมล เตือนใจ

4 58691254006-7 นาย นายพงศพิ์สุทธ์ิ วงษโ์คคุม้

5 58691254008-3 น.ส. เพญ็ประภา สุภนาม

6 58691254009-1 น.ส. มณฑกานต์ ใจขอด

7 58691254010-9 น.ส. มลธิรา ปิงอรุณ

8 58691254011-7 นาย เมธาวิน วงศช์ยับุตร

9 58691254012-5 นาย ยทุธนา จ าป๋า

10 58691254013-3 น.ส. รุ้งระวี ปีนาเกต

11 58691254014-1 น.ส. วชิรญาณ์ อินต๊ะชมภู

12 58691254015-8 น.ส. วรดา กนัทวงั

13 58691254017-4 น.ส. วนัวิสาข์ วงคถ์า

14 58691254019-0 นาย ศกัด์ิสุรินทร์ สารอินทร์

15 58691254020-8 นาย ศุภฤกษ์ ไหลงาม

16 58691254021-6 น.ส. สุกญัญา ปวนบุญน า

17 58691254022-4 น.ส. สุดารัตน์ งามตา

18 58691254023-2 น.ส. อทิตยา ใจบุญมา

19 58691254024-0 น.ส. อุทุมพร มะโนวงั

20 58691254027-3 นาย ธนพล เครือตา

21 58691254026-5 น.ส. จุฬาลกัษณ์ ปวงค า
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สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา นายสรวิทย์   ปานพินิจ

ท่ี รหัส ช่ือ สกุล

1 58691252001-0 น.ส. ชวิศา ปวงน้อย

2 58691252002-8 น.ส. ณฏัฐนนัท์ สาน า

3 58691252003-6 น.ส. น ้าทิพย ์ แสนโยเมือง

4 58691252005-1 น.ส. เพญ็นภา โมป้้อ

5 58691252006-9 นาย ภาณุพงศ์ เต็งธนาวราวฒัน์

6 58691252007-7 น.ส. วนิดา ปู่ยา่

7 58691252008-5 น.ส. วิไลลกัษณ์ อา้ยออ้

8 58691252009-3 น.ส. หน่ึงฤทยั ค  ามูลใจ

9 58691252011-9 น.ส. นีรนุช แพะค า

10 58691252012-7 น.ส. ไพรรัญญา พรหมฟัง

11 58691252014-3 น.ส. เสาวลกัษณ์ ชยัสุวรรณ

12 58691252015-0 นาย อาทิตย์ เครือค า

สาขาวิชาบัญชี

อาจารย์ที่ปรึกษา น.ส.จันทร์ฉาย   กันทะวงค์

ที่ รหัส ช่ือ สกุล

1 58691151001-2 น.ส. จุฑามาศ แกว้วรรณะ

2 58691151005-3 น.ส. ณฐัณิชา หลิดชิววงศ์

3 58691151006-1 น.ส. ณฐัธิดา นาละออง

4 58691151007-9 น.ส. ดวงกมล ไตรสืบ

5 58691151008-7 น.ส. ดาราพร บุญฟู

6 58691151010-3 น.ส. ทิวาพร พรหมเสนา

7 58691151011-1 นาย ธนากร สิทธิชุม

8 58691151012-9 น.ส. ธญัชนก จิตมัน่

9 58691151013-7 น.ส. ธญัสุดา แตม้มาก

10 58691151014-5 น.ส. นภสัสร วงคห์าญ

11 58691151015-2 น.ส. นฤมล ทิพเทพา

12 58691151017-8 น.ส. ปภสัรินทร์ เอ็นเอียง

13 58691151019-4 น.ส. พชัรสรวง เขียวข า

14 58691151020-2 น.ส. พชัรินทร์ นามวงษ์

15 58691151021-0 น.ส. แพรวนภา สีใหม่

16 58691151022-8 น.ส. รัชนาภรณ์ เจตะวนั

17 58691151023-6 น.ส. รัตติยา กุลทรา

18 58691151024-4 น.ส. วรัญญา มชัชะ
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19 58691151025-1 น.ส. ศิยานนัท์ อินเตชะ

20 58691151026-9 น.ส. ศิริลกัษ์ สุขใจ

21 58691151027-7 น.ส. สุญาดา ค าปิงใจ

22 58691151030-1 น.ส. อรดา ทิงาเครือ

23 58691151032-7 น.ส. อจัฉริยะ ต๊ะแกว้

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาพืชศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ กุลชลี   วงษ์ไทย

ท่ี รหัส ช่ือ สกุล

1 58692992004-7 นาย เกริกเกียรติ สังเวียนวงศ์

2 58692992014-6 นาย นาถวฒัน์ แกว้สุวรรณ

3 58692992025-2 น.ส. เยาวเรศ ทิพจกัร์

4 58692992026-0 นาย โยธิน ไม่มีนามสกุล

5 58692992039-3 นาย อคัรเดช ทองชยั

6 58692992041-9 น.ส. ชญัญานุช บิดาหก

7 58692992013-8 น.ส. นลยัลกัษณ์ ธิวงคป์วน

สาขาวิชา สัตวศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.พงษ์ศักดิ์     อินฝาง   

ที่ รหัส นาย ช่ือ สกุล

1 58692992003-9 นาย กิตติรัตน์ อินทนุ

2 58692992006-2 นาย ณฏักิตติร์ กาวีอา้ย

3 58692992009-6 นาย ทศัไนย สีขาว

4 58692992020-3 นาย ภาธร อนุรักษส์ายธาร

5 58692992023-7 นาย ยสินทร  ปาลามา

6 58692992034-4 นาย ศุภสิทธ์ิ ปินตาต๊ิบ

7 58692992037-7 นาย สุพล แซ่แจ๋ว

8 58692992040-1 นาย อษัฎา   ฟองทา

9 58692992043-5 นาย นพเกา้ ไปเวช

10 58692992028-6 นาย เรืองฤทธ์ิ ค  านนท์

สาขาวิชาประมง

ขอ้มลู 4/24/2017 สาขาพชืศาสตร์



อาจารย์ที่ปรึกษา นายสมเกียรติ   ตันตา

ท่ี รหัส ช่ือ สกุล

1 58692992002-1 นาย กิตติชยั มูลทุ่ง

2 58692992011-2 นาย ธีรเดช ปัญบุตร

3 58692992012-0 นาย นพชยั สีธิอินใจ

4 58692992016-1 นาย นิรุต หาญนอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา นายสุพัฒน์   ใต้เวชศาสตร์

ท่ี รหัส ช่ือ สกุล

1 58692992018-7 น.ส. พรรณิสา เตชะธิ

2 58692992021-1 น.ส. มลัลิกา แซ่อ้ึง

3 58692992044-3 นาย นาวา โว่ยยื้อ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. นายจิรพนธ์  ทาแกง

2 นายสุวรรณ   จันทร์อินทร์

ที่ รหัส ช่ือ สกุล

1 58693251001-7 นาย  ทินกร เช้ือทอง

2 58693251002-5 นาย กฤษฎา มงคล

3 58693251003-3 นาย กฤษดา มากหลาย

4 58693251004-1 นาย ณฐักานต์ ก าทอง

5 58693251005-8 นาย ธนนนัท์ ยศอิ

6 58693251006-6 นาย ธีระพฒัน์  สิทธิหล่อ

7 58693251007-4 นาย บณัฑิต สิทธิบุตร

8 58693251008-2 นาย มหัตมวิ์น รัตนสิงห์

9 58693251009-0 นาย วรชน ขติัยะวงศ์

10 58693251010-8 นาย วิรุจน์ บุตร์ซอ

11 58693251011-6 นาย ศรัณย์ ชมเชย

12 58693251012-4 นาย ศิลป์ชยั วงคบุ์รี

13 58693251013-2 นาย สิทธิกร ฤทธ์ิอุดมกิจ

14 58693251014-0 นาย โสภณ จอมดวง

15 58693251015-7 นาย อานนท์ รักการ

16 58693251016-5 นาย กิตติ จิตธรรม

17 58693251018-1 นาย เจษฎา ยามอย

18 58693251020-7 นาย นิติธร มะโนธรรม

19 58693251021-5 นาย พุฒิพงษ์ ตั้งเชิง
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20 58693251022-3 น.ส. แพรวา ของสันเทียะ

21 58693251023-1 นาย ภิเษก เก๋ียงแกว้

22 58693251024-9 นาย วสันต์ สิงฆราช

23 58693251025-6 นาย วิธวินท์ เครือแกว้

24 58693251026-4 นาย วีรยทุธ ศรีชุม

25 58693251027-2 นาย อนุวฒัน์ ค  าช่ืน

26 58693251028-0 นาย อภิสิทธ์ิ ดอยลอม

สาขาวิชาช่างยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา นายศราวุธ  เอกบาง

ที่ รหัส ช่ือ สกุล

1 58693153001-6 นาย กรศิวะ ศิริรัตน์

2 58693153002-4 นาย เจตพล ผางทุม

3 58693153003-2 นาย ไตรภพ บุญยิ่ง

4 58693153004-0 นาย ธนบดี บุษบารัตน์

5 58693153006-5 นาย ปรีชาวุฒิ แกว้ผล

6 58693153007-3 นาย ภานุเดช พรมกลาง

7 58693153008-1 นาย วรกานต์ สนธิคุณ

8 58693153013-1 นาย ณฐัพงษ์ จินะวงค์

9 58693153014-9 นาย ณฐัพล บวัชุม

10 58693153015-6 นาย ทนงศกัด์ิ ขนัทะ

11 58693153017-2 นาย ยทุธการ มีเลข

12 58693153019-8 นาย วฒันา กาฟัง

13 58693153020-6 นาย ศรัณย์ งามเมือง

14 58693153021-4 นาย สราวุฒิ ก๋าจูมปู

15 58693153022-2 นาย สุทธิพงศ์ โยธา

16 58693153023-0 นาย ฤทธิไกร ตาเสนะ

17 58693153024-8 นาย ศิริวุฒิ ตะบุตร

18 58693153025-5 นาย อรุณศกัด์ิ จานุพนัธ์

สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา นายสรายุทธ   มาลัยพันธ์ุ

ที่ รหัส ช่ือ สกุล

1 58693453001-3 นาย จิรพงศ์ ทาต่อมวงศ์

2 58693453003-9 นาย เกียรติศกัด์ิ ตะยะพงค์

3 58693453007-0 นาย ประพนัธ์ หมูเเกว้เครือ

4 58693453008-8 นาย ภาณุพงษ์ ประทุมพงษ์

5 58693453010-4 นาย ยทุธศิลป์ ศิริวงศ์
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6 58693453011-2 นาย วนัชนะ ฝ้ันกาศ

7 58693453012-0 นาย ศราวุฒิ จาชยั

8 58693453016-1 นาย อภิสิทธ์ิ ศรีบวับาน
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