
รายชื่อนักศึกษาช้ันปที่ 2     ปการศึกษา  2549 

ลําดับที่ รหัส ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 
1. 4805539 นายจักรพงศ เต้ียมมี อ.ดร.ธีรนุช บุนนาค 
2. 4805540 นายณฐพงษ กล่ําสกลุ อ.ดร.ปยะพงศ เนียมทรัพย 

3. 4805541 นายธัชพล ใจด ี อ.ดร.จูลิน ลีคะสิริ 

4. 4805542 นางสาวนราวดี ณ นาน อ.ดร.ปยะพงศ เนียมทรัพย 

5. 4805543 นางสาวสุธินี เขยีวแท อ.ดร.จูลิน ลีคะสิริ 

6. 4805544 นางสาวสุภาลิน ศรัณยวงศ อ.ดร.จูลิน ลีคะสิริ 

7. 4805546 นายอนุชา เลิศศรี อ.ดร.ธีรนุช บุนนาค 

8. 4805550 นายกฤตเมธ ไชยชวย อ.ดร.รุจิรา อุนเจริญ 

9. 4805556 นางสาวเกศินี กาสุยะ อ.ดร.รุจิรา อุนเจริญ 

10. 4805561 นางสาวจิราพร ทองศิริ อ.ดร.รุจิรา อุนเจริญ 

11. 4805562 นางสาวจีราภา หม่ันขัน ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ 

12. 4805563 นางสาวจุฑารัตน ทิพยมูล ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ 

13. 4805565 นางสาวชนกชนม ไชยญาติ ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ 

14. 4805566 นางสาวชลุีพร เปนแผน อ.ดร.รุจิรา อุนเจริญ 

15. 4805567 นายณัฐพล ใจแกว อ.ดร.รุจิรา อุนเจริญ 

16. 4805571 นางสาวนนิดา สะบก อ.ดร.รุจิรา อุนเจริญ 

17. 4805572 นายนพดล ธรรมสิทธิ์ อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี 

18. 4805573 นางสาวนพรพรรณ ฤทธิ์มหันต อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี 

19. 4805575 นายนันทพงศ ภูธรใจ อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี 

20. 4805576 นางสาวนัยนา จรีอัศวพงศ อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี 

21. 4805577 นางสาวนาตยา บุญเรือง อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี 

22. 4805580 นางสาวนิตยา ปะอินทร อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี 

23. 4805581 นางสาวนิภาพร ทิพยมะณี ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ 

24. 4805582 นายบรรณวิทย ปุรณะวิทย อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี 

25. 4805583 นายบุญนเรศ ออนหวาน อ.ดร.สมลักษณ อุตุดี 

26. 4805584 นางสาวเบญจมาภรณ เทศนํา ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ 

27. 4805586 นายปฐมพร จันทสิโร อ.ลํานิตย เชื้อหงษทอง 

28. 4805587 นายปรัชญ วานิชพิพัฒน อ.ลํานิตย เชื้อหงษทอง 

29. 4805588 นางสาวปรางคมาส ทรัพยกระจาง อ.ลํานิตย เชื้อหงษทอง 

30. 4805591 นางสาวปวีณา สมบูรณ อ.ลํานิตย เชื้อหงษทอง 
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31. 4805592 นายเปยมศักด์ิ กาฝน อ.ลํานิตย เชื้อหงษทอง 

32. 4805593 นายพงษศักด์ิ จันทรหลา ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ 

33. 4805594 นางสาวพรธิดา สรางสขุดี อ.ลํานิตย เชื้อหงษทอง 

34. 4805595 นางสาวพรนภัส แกวมีสขุ อ.ลํานิตย เชื้อหงษทอง 

35. 4805596 นางสาวพรรณกร มะโนรี อ.ชัยพร ตั้งทอง 

36. 4805602 นายพิณทนา ธิปน ผศ.สุพิน ฉายากุล 

37. 4805603  นายพีระพงษ สันโรงพิน ผศ.สุพิน ฉายากุล 

38. 4805608  นายรังสิกร ใจกลา อ.ชัยพร ตั้งทอง 

39. 4805611  นางสาวรัตนาภรณ อุนนันกาศ อ.ชัยพร ตั้งทอง 

40. 4805612  นางสาววรารัตน ใจพลแสน ผศ.สุพิน ฉายากุล 
41. 4805617  นางสาววชัรี มังสัง ผศ.สุพิน ฉายากุล 

42. 4805618  นายวัฒนศักด์ิ อัศจรรย ผศ.สุพิน ฉายากุล 

43. 4805619  นายวัลลภ สมวรรณ ผศ.สุพิน ฉายากุล 

44. 4805626  นางสาวศิริลกัษณ วังราช อ.ชัยพร ตั้งทอง 

45. 4805627  นายสมชาย แกวตาบุศย ผศ.สุพิน ฉายากุล 

46. 4805629  นายสมพร แซผาน อ.ชัยพร ตั้งทอง 

47. 4805631  นางสาวสาวิตรี ศรีลิ้นพงษ ผศ.สมคิด สกุลวัฒนะ 

48. 4805641  นางสาวอาทิตยา หัตถะกา อ.ชัยพร ตั้งทอง 
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