ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรือ่ ง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559-2560
..........................................................................
คณะประมง ขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจาตัวนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559-2560 ดังต่อไปนี้

B1008 1
2
3
4
5

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910200011 นางสาว ดวงกมล
บุญสุข
5910200020 นาย นวภัทร์
วงษ์สุวรรณ
5910200054 นาย กนธี
วณิชเวทิน
5910200062 นาย พงศ์ศรุต
วิมลศิริ
5910200071 นางสาว ซาเนียฮ์
บุรี

อัจจิมางกูร

B1009 1
2
3
4

5910200089
5910200097
5910200101
5910200119

นางสาว นภาพรรณ
นางสาว มุทิตา
นางสาว วริศษา
นางสาว กัญจน์ชญา

สมาแอ
แซ่เล่า
บารุง
กี่เจริญ

ผศ.ภัสสรา

รัตนพิศิฎฐ์

B1012 1
2
3
4
5

5910200127
5910200135
5910200143
5910200151
5910200160

นางสาว กัณฐิกา
นาย กาจพล
นาย เกียรติชัย
นาย ชนชนม์
นางสาว ชนัญญา

ทองมี
กุมุทจุไร
จันหา
เหมทานนท์
พวงระย้า

อ.ดร.ศันสนีย์

หวังวรลักษณ์

B1013 1 5910200038
2 5910200046
3 5910200356
4 5910201247
5 5910201263
6 5910201816
7 5910202031
8 5910202367
9 5910202537
10 5910202987
11 5910203053

นางสาว ชนินาถ
นางสาว ดรุณี
นางสาว จิราภรณ์
นางสาว กชกร
นางสาว กนกอร
นาย ธนโชติ
นาย นฤพล
นาย ภคพล
นาย วงศธร
นางสาว อนันญลักษณ์
นาย เอกปวีร์

พวงอุบล
แดงจ้อย
สังข์เกิด
อมาตยกุล
แก่นทอง
ศรีสรรพศิริกลุ
ผิวศุภผล
เมชฌสมภพ
จุลละบุษปะ
พัววิสิทธิ์
ชวนประสิทธิก์ ลุ

ผศ.ดร.เมธี

อำจำรย์และรหัส
แก้วเนิน

รศ.จิราภัษ

-2อำจำรย์และรหัส
อ.ดร.วรัณทัต
ดุลยพฤกษ์

B1014 1
2
3
4
5

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910200178 นาย เชาวดล
พุทธพรทิพย์
5910200186 นางสาว ณภัทร
ศิริคงสุวรรณ
5910200194 นาย ต้นสกุล
ลี้สกุลปราณ
5910200208 นางสาว นภสร
ภาคศิริ
5910200216 นางสาว นริศรา
คล้ายสายธารา

ผศ.ดร.จิราภรณ์

ไตรศักดิ์

B1015 1
2
3
4
5

5910200224
5910200232
5910200241
5910200259
5910200267

นางสาว นารีรัตน์
นางสาว นิรชา
นางสาว ปรียานันท์
นางสาว ปวีณนุช
นางสาว พิมผกา

พันธุเ์ ล็ก
หอมทอง
สีคา
จันทรมณี
พิสิฐกานต์กลุ

อ.ดร.ศิริสุดา

จานงทรง

B1016 1
2
3
4
5

5910200275
5910200283
5910200291
5910200305
5910200313

นางสาว วณิชชา
นาย วรนน
นาย ศรรักษ์
นางสาว สุภาวดี
นาย อภิสิทธิ์

จันทร์ทอง
ทิพวรวิมล
แซ่ลิ้ม
ยีอาร์
แซ่อึ้ง

อ.ดร.อุไรรัฒท์

เนตรหาญ

B1017 1
2
3
4
5

5910200321
5910200330
5910200348
5910200364
5910200372

นางสาว นริศรา
นางสาว แพรวา
นางสาว ภาวิณี
นางสาว กชกร
นางสาว กมลชนก

อยูส่ วัสดิ์
คงมีผล
สาเริง
อินทภาระ
ศรีพันธบุตร

ผศ.มณช์นิศาษ์

ศรีสมวงศ์

B1018 1
2
3
4

5910200381
5910200399
5910200402
5910200411

นาย กฤตย์
นาย กฤษนันท์
นาย ก้องภพ
นางสาว กัญญนัฐชน์

เทียนชัยโรจน์
นันทวิจารณ์
ไพชานาญ
ดุสิตกุล

รศ.ดร.จารุมาศ

เมฆสัมพันธ์

B2013 1
2
3
4
5

5910200429
5910200437
5910200445
5910200453
5910200461

นางสาว กัญญาณัฐ
นาย กิตติพศ
นางสาว กุลจิรา
นางสาว กุลธิดา
นางสาว คริษฐา

สุดจิตร์
ธนาภิวัฒนกุล
ทองปัญญนพ
หนูเขียว
สินสมบัติ

รศ.ชัชรี

แก้วสุรลิขิต

B2015 1 5910200470
2 5910200488
3 5910200496
4 5910200500
5 5910200518

นางสาว จิตาภา
นาย จิรเดช
นางสาว ชเนตตี
นางสาว ชลธีรา
นางสาว ชลิลฎา

รัฐกาย
พูลทรัพย์
สรรพอาสา
บุญจุบัน
แก้วทอง

-3อำจำรย์และรหัส
รศ.ดร.ธนิษฐา
ทรรพนันทน์

B2016 1
2
3
4

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910200526 นางสาว ชุตนิ ันท์
จาเนียรบุญ
5910200534 นางสาว ชุลีพร
ต่ายจันทร์
5910200542 นาย ณพงศ์
ปัทมานนท์
5910200551 นาย ณพล
ทองพราว

ผศ.ดร.นิติ

ชูเชิด

B2017 1
2
3
4
5

5910200569
5910200577
5910200585
5910200593
5910200607

นางสาว ณัชชา
นางสาว ณัฐชยา
นางสาว ณัฐติกาต์
นาย ณัฐธนัน
นางสาว ณัฐนพพร

บุญญะประทีป
มีศุข
ตั้งรัชไพบูลย์
แช่มสะอาด
โพธิไ์ ทย

ผศ.สมหมาย

เจนกิจการ

B2018 1
2
3
4
5

5910200615
5910200623
5910200631
5910200640
5910200658

นางสาว ดรัลพร
นาย ธนกฤต
นาย ธนเดช
นาย ธนพล
นาย ธนราชันย์

สุรินธรรม
มนูจันทรัถ
วณิชวรสกุล
ชื่นชู
ขาเจริญ

รศ.ดร.อนงค์

จีรภัทร์

B2019 1
2
3
4
5

5910200666
5910200674
5910200682
5910200691
5910200704

นาย ธนวัฒน์
นาย ธเนศ
นางสาว ธัญญาพร
นาย ธีรินทร์
นางสาว นภสร

ปานศรีแก้ว
เกตุแก้ว
พรมผัน
วงษ์รัตน์
ห้อธิวงค์

ผศ.ดร.ปรัชญา

มุสิกสินธร

B2020 1
2
3
4
5

5910200712
5910200721
5910200739
5910200747
5910200755

นางสาว นลินี
นางสาว นวพัชร์
นางสาว นันทชพร
นางสาว เนตรชนก
นางสาว ปฐมวรรณ

รักวงศ์
สังข์จีน
ชื่นธรรมรักษ์
เทียนเครือ
พูลเกิด

รศ.ดร.ณรงค์

วีระไวทยะ

B2021 1
2
3
4
5

5910200763
5910200771
5910200780
5910200798
5910200801

นางสาว ปรางทิพย์
นาย ปรานต์
นางสาว ปริญา
นางสาว ปริยากร
นางสาว ปาริตา

เรีย่ วแรงบุญญา
ศิริพงศ์วัฒนา
จิตรอักษร
มณฑนวิศิษฏ์
บุตตัสสะ

อ.ดร.เกรียงไกร

สถาพรวานิชย์

B2022 1 5910200810
2 5910200828
3 5910200836
4 5910200844
5 5910200852

นางสาว พชิรญาณ์
นาย พิชญ์กานต์
นางสาว พิชญ์สินี
นาย พิทยา
นาย พิพัฒน์

พระยาลอ
เหลื่อมศรี
นิยมสมิต
พารุง่
สุขสวัสดิ์

-4B2023 1
2
3
4
5

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910200861 นางสาว เพชรภู
อธิกจิ รุง่ เรือง
5910200879 นางสาว เพ็ญพิชชา
เหนือสุข
5910200887 นางสาว ภรจิรา
ไพบูลย์กลุ กร
5910200895 นางสาว ภวิษย์พร
ดาโอภา
5910200909 นาย ภัคธร
บุญญพันธุ์

ครูขยัน

B2024 1
2
3
4
5

5910200917
5910200925
5910200933
5910200941
5910200950

นางสาว รักษมารินทร์
นางสาว รังสิมา
นางสาว รัตนากร
นางสาว ลภัสรดา
นางสาว วชิราภรณ์

เปรมสิริรัชต์
พร้อมปัจจุ
บูรณวนิช
เสนานุรักษ์
สุมาลี

ผศ.ดร.สันติ

พ่วงเจริญ

B2025 1
2
3
4

5910200968
5910200976
5910200984
5910200992

นาย วรพจน์
นางสาว วราภรณ์
นาย วสุธา
นางสาว วิกาวี

จันทร์ชื่น
สุวิชากร
แก้วก่า
เนียมจันทร์

อ.ดร.จันทนา

ไพรบูรณ์

B2026 1
2
3
4
5

5910201000
5910201018
5910201026
5910201034
5910201042

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

ศรีนวล
สมศรี
แก้วกาญจนเศรษฐ์
ปิยะพันธ์
สุชาติ

อ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์

เมืองใหม่

B2029 1
2
3
4
5

5910201051
5910201069
5910201077
5910201085
5910201093

นางสาว ศศินา
นางสาว ศิรดาญ์
นางสาว ศิรพร
นางสาว ศิริรัตน์
นางสาว ศิริวรรณ

หนูเนตร
แผ่นเงิน
ชูวงศ์วาลย์
จันทร์รัตน์
อรุณประสิทธิกลุ

ศ.ดร.อุทัยรัตน์

ณ นคร

B3006 1
2
3
4
5

5910201107
5910201115
5910201123
5910201131
5910201140

นาย ศุภกร
นาย ศุภกร
นางสาว ศุภสุตา
นางสาว สกุลตลักขณ์
นางสาว สาธิตา

จันทร์พุฒ
รักษ์ธัญการ
เพียรสกุล
เสนสายสกุล
รังษีธรรมปัญญา

รศ.ดร.นนทวิทย์

อารีย์ชน

B3008 1 5910201158
2 5910201166
3 5910201174
4 5910201182
5 5910201191

นางสาว สุกญ
ั ญา
นาย สุธน
นางสาว สุพิชชา
นางสาว สุภาวดี
นางสาว อชิรญา

เสาองค์
แสงพุ่ม
ดันนอก
สุดศรี
ขาเหล็ง

อ.ดร.ไพลิน

อำจำรย์และรหัส
จิตรชุ่ม

อ.ดร.พัชรี

วิธวินท์
วิรุฬห์
วีรชิต
วีรภัทร
ศลิษฏ์

-5อำจำรย์และรหัส
รศ.ดร.อรพินท์
จินตสถาพร

B3011 1
2
3
4
5

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910201204 นางสาว อภิสรา
ครรชนะอรรถ
5910201212 นาย อภิสิทธิ์
ถนัดรบ
5910201221 นางสาว อรรัมภา
ใจคา
5910201239 นาย เอนก
นามลาด
5910201255 นางสาว กชกาญ
พันธุรัตน์

รศ.ดร.วราห์

เทพาหุดี

B3012 1
2
3
4
5

5910201271
5910201280
5910201298
5910201301
5910201310

นาย กรวิชญ์
นาย กฤตณัฐ
นางสาว กวินนา
นาย ก่อเกียรติ
นางสาว กัญญ์วรา

วีระสุนทร
ศิรินานันท์
โสนะชัย
มยุระสาคร
ทองขาว

ผศ.ดร.พงศ์เชฏฐ์

พิชิตกุล

B3013 1
2
3
4
5

5910201328
5910201336
5910201344
5910201352
5910201361

นางสาว กันต์กมล
นางสาว กัลป์ลิยา
นางสาว กาญจนา
นางสาว กานต์ชนา
นางสาว กานต์ชมพู

ชัยโรจน์สัมพันธ์
เขื่อนวัง
วรรณคา
บุญมี
จันทนาคิน

ผศ.ดร.เรืองวิชญ์

ยุน้ พันธ์

B3014 1
2
3
4
5

5910201379
5910201387
5910201395
5910201409
5910201417

นางสาว กานต์ธิดา
นาย กิตติ์ธเนศ
นางสาว กิตญ
ิ า
นางสาว กุลชาติ
นางสาว กุลนิษฐ์

เจริญวิภาดา
เลิศสินเจริญกุล
จีนเชื่อม
มะขามหอม
นิลปักษี

รศ.ดร.สุภาวดี

พุ่มพวง

B3015 1
2
3
4
5

5910201425
5910201433
5910201441
5910201450
5910201468

นางสาว กุลสตรี
นางสาว คคนางค์
นาย จักรพงษ์
นางสาว จันทร์ธิดา
นางสาว จันทิมา

บุญสดวก
รัตนเชาว์พันธ์
พันธ์สัมฤทธิ์
มาตรา
ลือชัย

อ.ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

B3016 1
2
3
4
5

5910201476
5910201484
5910201492
5910201506
5910201514

นาย จารุวิศว์
นางสาว จิตรตรี
นางสาว จิตรา
นางสาว จิรนันท์
นาย ชญานนท์

ศตสุข
แซ่อึ้ง
สมศักดิ์
นาดี
ภูมี

อ.ดร.ชุมพล

B3017 1
2
3
4
5

5910201522
5910201531
5910201549
5910201557
5910201565

นางสาว ชนกนันท์
นางสาว ชนัญชิดา
นางสาว ชนากานต์
นางสาว ชนิกานต์
นาย ชลันธร

สังข์ทอง
ศรีเจริญ
เชิดชู
กล่าอินทร์
อุ่นเจริญ

ศรีทอง

-6อำจำรย์และรหัส
อ.ดร.ธนาคม
บัณฑิตวงศ์รัตน์ B3018 1
2
3
4
5

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910201573 นางสาว ชัญญาพัทธ์
ไข่แก้ว
5910201581 นาย ชานน
งามสมมาศ
5910201590 นางสาว ชาลิณี
รัสดีดวง
5910201603 นางสาว ชื่นกมล
อารีย์
5910201611 นาย ญาณวุฒิ
หมื่นห่อ

อ.สรณัฏฐ์

ศิริสวย

B3019 1
2
3
4

5910201620
5910201638
5910201646
5910201654

นาย ฐิตพิ ันธ์
นางสาว ฐิตริ ัตน์
นางสาว ฐิตริ ัตน์
นาย ณัชนันท์

พูลประดิษฐ์
ทรงวัฒนา
ศรีสร้อย
เย็นเสมอ

ผศ.ดร.อรพร

หมื่นพล

B3020 1
2
3
4
5

5910201662
5910201671
5910201689
5910201697
5910201701

นางสาว ณัฏฐณิชา
นางสาว ณัฏฐิณี
นาย ณัฐกิตติ์
นางสาว ณัฐชยา
นางสาว ณัฐนรี

ตรีบารุง
คงเซ็น
อิสระกุล
กายะชาติ
แดงดี

อ.ดร.อิสริยา

วุฒิสินธุ์

B3022 1
2
3
4
5

5910201719
5910201727
5910201735
5910201743
5910201751

นาย ณัฐพล
นางสาว ณิศรา
นางสาว ณีรนุช
นางสาว ดนิตา
นางสาว ดวงรัตน์

ทัศนี
ปติพัตร
เฉลิมสกุลกิจ
มหาธนกุลธร
รัตนะโสภณชัย

อ.ดร.สุขกฤช

นิมิตรกุล

B3024 1
2
3
4

5910201760
5910201778
5910201786
5910201794

นางสาว ดาวรัตน์
นาย เตชินท์
นางสาว ทนตวรรณ
นาย ทรัพยากร

ชูสวัสดิ์
วุฒิสาร
ดวงมูล
สินมา

ผศ.ดร.สุริยัน

ธัญกิจจานุกจิ

B3025 1 5910201808
2 5910201824
3 5910201832
4 5910201841
5 5910201859

นาย ทักษ์ดนัย
นาย ธนัญชัย
นางสาว ธนัญญา
นางสาว ธนิษฐา
นาย ธนุเดช

ศรีแก้ว
คาตอง
ปะดุกา
แจ่มจันทร์
ศรีชัยนาท

รศ.ดร.วันชัย

วรวัฒนเมธีกลุ

B4006 1
2
3
4
5

นาย ธรากร
นางสาว ธวัลรัตน์
นางสาว ธวัลรัตน์
นาย ธัชชัย
นางสาว ธัญญรัตน์

แสงจันสุข
ดีเสมอ
อุตตรนคร
พูลทรัพย์
นาคะ

5910201867
5910201875
5910201883
5910201891
5910201905

-7อำจำรย์และรหัส
ผศ.ดร.พงษ์เทพ
วิไลพันธ์

B4007 1
2
3
4

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910201913 นางสาว ธัญญารัตน์
บุญทอง
5910201921 นางสาว ธัญรดา
เนียมสะอาด
5910201930 นางสาว ธัญวรัตน์
มัดสอาด
5910201948 นาย ธีรนัย
สมแก้ว

ผศ.ดร.จิราพร

รุง่ เลิศเกรียงไกร B4008 1
2
3
4
5

5910201956
5910201964
5910201972
5910201981
5910201999

นางสาว นงลักษณ์
นางสาว นภสร
นาย นภสินธุ์
นางสาว นภัสสร
นางสาว นภาลัย

มั่งจิตร
กิ่งนอก
สอนจันทร์
กฤษนิยม
อิ่มอ่อน

ผศ.ดร.กังสดาลย์

บุญปราบ

B4009 1
2
3
4
5

5910202006
5910202014
5910202022
5910202049
5910202057

นาย นราดล
นางสาว นริศรา
นางสาว นริศรา
นางสาว นวพรรษ
นางสาว นวรัตน์

มานะสกุลกิจ
ประเสริฐสังข์
ผิวทอง
ลี้เจริญผล
นิคมประศาสน์

ผศ.ดร.ปัทมา

ระตะนะอาพร

B4010 1
2
3
4

5910202065
5910202073
5910202081
5910202090

นางสาว นัทธมน
นางสาว นิรชา
นางสาว นิลาวัลย์
นางสาว นุสรินทร์

เต็มคาพร
ปัตถาติ
สังสีแก้ว
จันทร์เวช

อ.ดร.จุฑา

มุกดาสนิท

B4011 1
2
3
4
5

5910202103
5910202111
5910202120
5910202138
5910202146

นางสาว บุษยมาศ
นางสาว เบญจวรรณ
นาย ปกรณ์
นาย ปฏิภาณ
นางสาว ปรียภรณ์

กันสุยะ
จานงเลิศ
ขันธ์เครือ
พึ่งธรรมคุณ
ทรงทอง

ผศ.ดร.วรรณวิมล

คล้ายประดิษฐ์

B4012 1 5910202154
2 5910202162
3 5910202171
4 5910202189

นางสาว ปวริศา
นางสาว ปวิตรา
นาย ปวีณวัช
นางสาว ปวีณา

ประสงค์ศรี
ผลสุวรรณชัย
วิริยานนท์
มาพุฒ

อ.ดร.จีรวรรณ

มณีโรจน์

B4013 1
2
3
4
5

นาย ปองพล
นาย ปะการัง
นางสาว ปัณฐิตา
นาย ปิยพันธ์
นางสาว ปุณยาพร

นุ้ยฉิม
ตั้งคา
คะเณย์
สถาน
วงศ์มั่น

5910202197
5910202201
5910202219
5910202227
5910202235

-8อำจำรย์และรหัส
อ.ดร.เปรมวดี
เทพวงศ์

B4014 1
2
3
4
5

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910202243 นาย พงษ์ประณตฐ์
อินทนพ
5910202251 นางสาว พรรษชล
สีหะอาไพ
5910202260 นางสาว พรหมพร
ธรรมผุสนา
5910202278 นางสาว พลอยนภัส
กฤตศรลักษณ์
5910202286 นาย พัชรพล
บุญเสริม

อ.ดร.นันทิภา

พันธุส์ วัสดิ์

B4017 1
2
3
4
5

5910202294
5910202308
5910202316
5910202324
5910202332

นางสาว พัชรีภรณ์
นางสาว พิมพ์ชนก
นางสาว พิมพ์มาดา
นางสาว พีรยา
นาย พีรวัส

ม่วงคา
เทียนมาลี
นิ่มสาลี
โยทะทัย
แก้วประกิจ

ผศ.ดร.เยาวภา

ไหวพริบ

B4018 1
2
3
4
5

5910202341
5910202359
5910202375
5910202383
5910202391

นาย พีรวิชญ์
นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์
นาย ภคิน
นาย ภัทรภณ
นางสาว ภัทรวดี

วิกกมานันท์
ทองเปราะ
สอนเจริญ
หมั่นมา
เชยเดช

อ.ดร.จีรภา

หินซุย

B4019 1
2
3
4

5910202405
5910202413
5910202421
5910202430

นางสาว ภัทรศยา
นางสาว ภัทรา
นาย ภูภาค
นาย ภูริณัฐ

อุดม
สู่พิภักดิ์
ยันตา
ทับเที่ยง

รศ.ดร.จิตติมา

อายุตตะกะ

B5012 1
2
3
4
5

5910202448
5910202456
5910202464
5910202472
5910202481

นางสาว มรรษมน
นางสาว มาริสา
นางสาว เมฆขลา
นางสาว เมธาวี
นางสาว ยลลดา

คะพันธ์
ทนานนท์
กิ่งทวยหาญ
แย้มเมืองไชย
สีลามน

รศ.ดร.เชษฐพงษ์

เมฆสัมพันธ์

B5013 1
2
3
4

5910202499
5910202502
5910202511
5910202529

นางสาว รสสุคนธ์พรรณ
นาย รัตนฤทธิ์
นางสาว รัศมิ์รวี
นางสาว ลัยลานา

วรวงษ์
วิริยะภาพ
หล่อเพชร
แดงหนา

ผศ.ดร.ธรณ์

ธารงนาวาสวัสดิ์

B5014 1
2
3
4

5910202545
5910202553
5910202561
5910202570

นาย วรพจน์
นางสาว วรพนิต
นางสาว วรรณวิภา
นางสาว วรัทยา

สันติพงษ์
ดาเนตร
บุญบาล
โมฆรัตน์

-9อำจำรย์และรหัส
ผศ.ดร.มณฑล
อนงค์พรยศกุล

B5015 1
2
3
4
5

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910202588 นางสาว วรางคณา
บัวแย้ม
5910202596 นางสาว วราภรณ์
ครุฑเสม
5910202600 นางสาว วรารัตน์
อุตราษี
5910202618 นางสาว วริศรา
สุรภักดี
5910202626 นางสาว วารี
สมุทรพูนไพศาล

ผศ.ธีระพงศ์

ด้วงดี

B5017 1
2
3
4
5

5910202634
5910202642
5910202651
5910202669
5910202677

นาย วิชา
นางสาว วิภากรณ์
นาย วีรภัทร์
นาย ศรายุส
นางสาว ศศวรรณ

ตันติศิริวิทย์
กรุงแสนเมือง
ธีวสุพรพิบูล
จงจิตตาภิบาล
จรัสพูนผล

ผศ.ดร.จินตนา

สและน้อย

B5018 1
2
3
4
5

5910202685
5910202693
5910202707
5910202715
5910202723

นางสาว ศศิวิมล
นางสาว ศิรินทร์ทิพย์
นางสาว ศิริพร
นางสาว ศิริลักษณ์
นางสาว ศิริวรรณ

สุขสมัย
วิมลรัตน์
มะนูญ
ศรีสุข
บุญเส็ง

ผศ.พันธุท์ ิพย์

วิเศษพงษ์พันธุ์

B5020 1
2
3
4
5

5910202731
5910202740
5910202758
5910202766
5910202774

นางสาว ศิวาพร
นาย ศุภวิชญ์
นาย สรวิชญ์
นางสาว สวิชญา
นางสาว สายชล

สติภา
ไตรมิตรวิทยากุล
แปรนุ่น
บัวน้อย
เสนะสกุล

อ.ดร.อนุกรณ์

บุตรสันติ์

B5021 1
2
3
4
5

5910202782
5910202791
5910202804
5910202812
5910202821

นางสาว สิตานัน
นาย สิรกฤษฎิ์
นางสาว สิรินลิน
นางสาว สิริภัทร
นางสาว สิรีธร

บุญเฮง
จิรัฐิตสิ ิริกลุ
พิทักษ์ณรงค์พร
เพ็งจันทร์ดี
จันทร์กลุ

ผศ.ดร.จรวย

สุขแสงจันทร์

B5022 1
2
3
4

5910202839
5910202847
5910202855
5910202863

นางสาว สุชาดา
นางสาว สุดาภา
นางสาว สุพัตรา
นางสาว สุภัชชา

เสนคราม
งามใส
อ่วยกระโทก
ตรีทรัพย์

ผศ.ดร.สุชาย

วรชนะนันท์

B5023 1 5910202871
2 5910202880
3 5910202898
4 5910202901

นางสาว สุภัสรา
นางสาว สุภานัน
นาย สุรเกียรติ
นางสาว สุรภา

สุวรรณชาติ
แก้วปัญญา
มะอาจเลิศ
โฆษิตกุลพร

- 10 อำจำรย์และรหัส
อ.ดร.จิตราภรณ์ ฟักโสภา

B5024 1
2
3
4
5

รหัสประจำตัวนิสติ
ชื่อ - สกุล
5910202910 นาย สุรศักดิ์
ประยูรพงศ์
5910202928 นาย สุวรรณพงษ์
พงษ์สุวรรณ
5910202936 นาย เสกสรรค์
ชุตกิ ลุ วรวิทย์
5910202944 นางสาว หัสนันท์
ครุฑไชยันต์
5910202952 นางสาว อธิชา
วิบูลย์ศิลป์

อ.ดร.เยาวลักษณ์

มั่นธรรม

B5025 1
2
3
4
5

5910202961
5910202979
5910202995
5910203002
5910203011

นางสาว อธิตญา
นางสาว อนัญญา
นางสาว อมลวรรณ
นางสาว อรจิรา
นาย อลงกรณ์

ดวงงาม
สอนบาลี
อ่วมงามทรัพย์
ก่อบุญ
จันทะโคตร

อ.ดร.นภาขวัญ

แหวนเพชร

B5027 1
2
3
4

5910203029
5910203037
5910203045
5910203061

นาย อัญมัญ
นางสาว อารียา
นางสาว อุไรวรรณ
นางสาว เอมอร

อยูว่ งษ์อั๋น
นิลสวิท
สว่างจิตร์
ขาจีน

จึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

(รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์)
คณบดีคณะประมง

