
รายชื่อนักศึกษาช้ันปที่ 3  ปการศึกษา  2549 
ลําดับที่ รหัส รายชื่อ อ.ที่ปรึกษา 

1. 4705179 นายชาญ  แซมา รศ.สมัย  ยอดอินทร 

2. 4705556 นายกฤษฏา  สังขนันท รศ.สมัย  ยอดอินทร 

3. 4705558 นายเกรียงไกร  ธิดาเรือง รศ.สมัย  ยอดอินทร 

4. 4705559 นส.ชนานันท  หมุดคํา รศ.สมัย  ยอดอินทร 

5. 4705561 นส.เชิญขวัญ  ปงใจ รศ.สมัย  ยอดอินทร 

6. 4705562 นายฐิติพงษ  กาวิชัย ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน 

7. 4705563 นายณรงคศักด์ิ  บุญมี ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน 

8. 4705565 นส.ธนัชชา  แสงจันทร ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน 

9. 4705566 นส.นิติมา  ชัยเสนสุข ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน 

10. 4705567 นส.นิรมล  เหลาสัมฤทธิ์ ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน 

11. 4705568 นายบุญรักษ  สุชัยธนาวนิช ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน 

12. 4705569 นส.เบญจพร  แกวสา อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

13. 4705571 นส.ปนิดา  หอมนาน อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

14. 4705572 นส.เปนหญิง  โรจนกุล อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

15. 4705573 นายพงษศักด์ิ  ศรีชู อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

16. 4705574 นส.พชรพรรณ  อมรนพรัตนกุล อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

17. 4705575 นายวสกร  แลสันกลาง อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

18. 4705576 นายวัชรพงษ  อนวรรฆเมธี อ.ดร.ปยะพงศ  เนียมทรัพย 

19. 4705577 นายศรายุทธ  แดงหมอง อ.ธีรนุช  บุนนาค 

20. 4705578 นส.ศศิวิมล  วรพันธุ อ.ธีรนุช  บุนนาค 

21. 4705579 นายสรายุทธ  เริญกาศ อ.ธีรนุช  บุนนาค 

22. 4705580 นายสุธีวัตร  วงศใหญ อ.ธีรนุช  บุนนาค 

23. 4705581 นส.หญิงสินีย  อินสุขิน อ.ธีรนุช  บุนนาค 

24. 4705582 นายเอกพันธ  จันมา อ.ธีรนุช  บุนนาค 

25. 4705584 นส.กมลชนก  ชมชื่น ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท 

26. 4705587 นส.กรณิศ  วุฒิจําเริญ ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท 

27. 4705590 นส.กอย  เลาหาง ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท 

28. 4705594 นส.เกวลี  วงษไชยมูล ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท 

29. 4705596 นส.จันทิรา  สุนันตา รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

30. 4705599 นส.จิรพรรณ  ขระเขื่อน รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 
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31. 4705600 นส.จิระประภา  สุวรรณจักร รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

32. 4705603 นายฉันทวัฒน  ฉันทะ รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี 

33. 4705610 นส.ดรุณวรรณ  สุกันทา อ.วีณา  ลีลานิตยกุล 

34. 4705613 นส.ทิพวรรณ  สาทุง อ.วีณา  ลีลานิตยกุล 

35. 4705616 นายนพรัตน  เพชรพิลา อ.วีณา  ลีลานิตยกุล 

36. 4705641 นายพิษณุ  สุมต๊ิบ อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา 

37. 4705665 นายสุภคมน  ไหลประสิทธิ์พร อ.ดร.จูลิน  ลีคะสิร ิ

38. 4705670 นส.อนุสรา  ใหมวนา อ.ดร.จูลิน  ลีคะสิร ิ

39. 4705680 นายเอกพงค  ประทุมทา อ.ดร.จูลิน  ลีคะสิร ิ

40. 4705681 นายเอกพงษ  ดวงดาย อ.ดร.จูลิน  ลีคะสิร ิ

41. 4705783 นางสาวทิพาสิริ  ซาเหลา อ.ดร.ธีรนุช  บุนนาค 

 
 
 
 นักศึกษาที่หายไปจากป 2548 

1 4705557 นายกฤษณ  ประสิทธิโชค รศ.สมัย  ยอดอินทร ยายไป  สถิต ิ

2 4705560 นส.ชนิสา  กาญจนสกุล รศ.สมัย  ยอดอินทร ยายไป  ฟสิกส 

3 4705564 นายณัฐราช  ยะราช ผศ.มัลลิกา  ถาวรอธิวาสน ลาออก 

4 4705592 นายกิตติพงษ  เฉพาะตน ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท ยายไป  สถิต ิ

5 4705595 นายจักรพงษ  วรรณภิระ ผศ.ดร.สุทธิรักษ  เจียรพินิจนันท ลาออก 

6 4705643 นส.มาลิสา  ทองมี อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา ลาออก 

7 4705650 นายวรวุฒิ  วงศสวัสด์ิ อ.ดร.ณัฐกร  สุคันธมาลา ลาออก 

8 4705669 นายอธิราช  อารีย อ.ดร.จูลิน  ลีคะสิร ิ ยายไป ฟสกิส 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 18 พ.ค.49 
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