
 
รายช่ือนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

 

รุ่นปีการศึกษา 2544 
 

ล าดับที ่ รหัส ช่ือ-สกุล อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D4420019 นางวไลพร  ฉายา รศ. ดร. พวงเพญ็  อินทรประวติั 
2 D4420026 นายสุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี อาจารย ์ดร. บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล 
3 D4420033 นางสาวอมัพร  เสง่ียมวบิูล อาจารย ์ดร. สฤษด์ิ  ศรีขาว 
4 D4420071 นางปทุมรัตน์  ต่อวงศ ์ ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
5 D4420088 นางสาวสุดสรวง  ยทุธนา ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
6 D4420095 นายจิราย ุ ทพัพุม่ อาจารย ์ดร. ธีรวทิย ์ ภิญโญณฐักานต ์

 
รุ่นปีการศึกษา 2545 
 

ล าดับที ่ รหัส ช่ือ-สกุล อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D4520016 นายประยรู  ชาวนาฮี ผศ. ดร. บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล 
2 D4520023 นายนวมินทร์  ประชานนัท ์ รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์
3 D4520139 นางพาสุข  อินทรประวติั ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
4 D4520160 นาย จกัรภทัร ด าริธรรมาภรณ์   รศ. ดร. พวงเพญ็  อินทรประวติั 
5 D4520177 นางสาวอรสิริ  พลเดช  รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์

 
รุ่นปีการศึกษา 2546 
 

ล าดับที ่ รหัส ช่ือ-สกุล อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D4620013 นางกรรัตน์  ปริญญาจารย ์ รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์
2 D4620020 นางสาวจิตติมา  กาวีระ   ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
3 D4620044 นางสาวธนาภรณ์  พนัทวี อาจารย ์ดร. มณีเพญ็  อภิบาลศรี 
4 D4620068 นางสาวนิศากร  ประคองชาติ รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
5 D4620105 นายสุววิชัร  สมมาตย ์ รศ. ทรงพร  ทาเจิญศกัด์ิ 
6 D4620143 นายวรุิฬห์  ฉายารักษ ์ อาจารย ์ดร. พีรศกัด์ิ  สิริโยธิน 



รุ่นปีการศึกษา 2547 
 

ล าดับที ่ รหัส ช่ือ-สกุล อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D4720034 นางสาว มยรีุ  ศิริวรรณ รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
2 D4720065 นายสุขมุ วสุนธราโศภิต รศ. ดร. Jeremy  Ward 
3 D4720102 นางสาวภทัร์ธีรา เทียนเพิ่มพูล รศ. ดร. Jeremy  Ward 

 
รุ่นปีการศึกษา 2548 
 

ล าดบัท่ี รหสั ช่ือ-สกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D4820017 Ms. Jun  Wang รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
2 D4820048 นาย ขจิต  ฝอยทอง รศ. ดร. พวงเพญ็  อินทรประวติั 
3 D4820055 นางสาว ดวงพร ศรีบุญเรือง รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
4 D4820086 นาง พนิดา ตาสี รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
5 D4820093 นางสาว วชิราภรณ์ กิจพนูผล ผศ. ดร. ปัณณธร  แสงอรุณ 
6 D4820123 นาย ไพสาร บุญประกอบ ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
7 D4820130 นางสาว จงรักษ ์เล้ียงพานิชย ์ รศ. ทรงพร  ทาเจิญศกัด์ิ 
8 D4820147 Ms. Lin  Zhou อาจารย ์ดร. พีรศกัด์ิ  สิริโยธิน 
9 D4820154 นาย เด่นติศกัด์ิ ดอกจนัทร์ ผศ. ดร. ปัณณธร  แสงอรุณ 

10 D4820161 Ms. An  Mei อาจารย ์ดร. สานุช  เสกขนุทด  ณ ถลาง 
11 D4820178 Ms. Lingli  Duan รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์
12 D4820185 Ms. Wang  Fei ผศ. ดร. ปัณณธร  แสงอรุณ 
13 D4820192 Mr. Wang  Song ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 

 
รุ่นปีการศึกษา 2549 
 

ล าดบัท่ี รหสั ช่ือ-สกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D4920076 Mr. Pham  Vu  Phi  Ho ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
2 D4920083 Ms. Chunzhi  You อาจารย ์ดร. พีรศกัด์ิ  สิริโยธิน 
3 D4920151 Ms. Lian  Zhang อาจารย ์ดร. สิรินทร  ศรีโพธ์ิ 
4 D4920175 นางสาว รักชนก แสงภกัดีจิต รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 



รุ่นปีการศึกษา 2550 
 

ล าดบัท่ี รหสั ช่ือ-สกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D5020027 นางสาว พนิตพิมพ ์โศจิศิริกุล อาจารย ์ดร. พีรศกัด์ิ  สิริโยธิน 
2 D5020034 นาง เรณู สมสัย รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
3 D5020058 วา่ท่ีร้อยตรี เกียรติชยั สายตาค า อาจารย ์ดร. สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี 
4 D5020089 นาง จารุณี อนุพนัธ์ อาจารย ์ดร. สานุช  เสกขนุทด ณ ถลาง 
5 D5020096 นาง สุพตัรา สุจริตรักษ ์ อาจารย ์ดร. สิรินทร  ศรีโพธ์ิ 
6 D5020102 นางสาว วชุิรา วินยัธรรม อาจารย ์ดร. สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี 
7 D5020133 นาย สุริยาวธุ สุวรรณบุบผา อาจารย ์ดร. ธีรวทิย ์ ภิญโญณฐักานต ์
8 D5020171 นางสาว จิตรลดา ช่ืนจนัทน์แดง รศ. ดร. Jeremy  Ward 
9 D5020188 นาย ศาสตรา สหสัทศัน์ อาจารย ์ดร. พีรศกัด์ิ  สิริโยธิน 

10 D5020195 นาง ชฎาภา แซคคิน อาจารย ์ดร. สิรินทร  ศรีโพธ์ิ 
11 D5020218 นาง ลกัษณ์มุนินทร์ สุระคาย อาจารย ์ดร. ธีรวทิย ์ ภิญโญณฐักานต์ 
12 D5020225 Mrs. Hui  Cai รศ. ดร. Jeremy  Ward 
13 D5020232 Mrs. Xiaolei  Ding รศ. ทรงพร  ทาเจิญศกัด์ิ 
14 D5020249 Mr. Tianjian  Wang อาจารย ์ดร. สฤษด์ิ  ศรีขาว 
15 D5020256 Mr. Guihua Xie รศ. ทรงพร  ทาเจิญศกัด์ิ 
16 D5020263 Mr. Zhuang  Wei อาจารย ์ดร. ธีรวทิย ์ ภิญโญณฐักานต์ 
17 D5020270 Mrs. Hongfang  Luo รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
18 D5020287 Mr. Lin Shen อาจารย ์ดร. จิตพนสั  สุวรรณเทพ 
19 D5020300 Miss Kun Hou อาจารย ์ดร. สานุช  เสกขนุทด ณ ถลาง 
20 D5020324 นางสาว อมัพริกา ซ่ือตรง ผศ. ดร. บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล 
21 D5020362 นางสาว อมรรัตน์ ไชยทุม อาจารย ์ดร. ธีรวทิย ์ ภิญโญณฐักานต์ 

 
 
 
 
 
 



รุ่นปีการศึกษา 2551 
 

ล าดบัท่ี รหสั ช่ือ-สกุล อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D5120017 Mr. Duong  Duc Minh รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
2 D5120024 นางสาว วาทินี สุนทรา ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
3 D5120031 Mr. Athith Outhay Chatuphonexay รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
4 D5120055 Mr. Tao Zhao รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
5 D5120062 Ms. Junyi Meng รศ. ทรงพร  ทาเจริญศกัด์ิ 
6 D5120086 นาย สมชาย วชัรปัญญาวงศ ์ ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
7 D5120109 Mr. Tian Xingbin อาจารย ์ดร. สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี 
8 D5120116 นางสาว วริดา  อ านวย รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์
9 D5120123 นางสาว นริศรา  ภาษิตวไิลธรรม รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์

10 D5120130 นาง นุชประภา  กงเพชร เดนนิส อาจารย ์ดร. สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี 
11 D5120147 นาย เกรียงไกร  ใยคง ผศ. ดร. ศิริลกัษณ์  อุสาหะ 
12 D5120178 นาย ณฐัวฒิุ ใจกลา้ ผศ. ดร. บรรเจิด  จงอภิรัตนกุล 
13 D5120185 นาง ลาวลัย ์ศิริศรีมงักร อาจารย ์ดร. จิตพนสั  สุวรรณเทพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รุ่นปีการศึกษา 2552 
 

ล าดับที ่ รหัส ช่ือ-สกุล อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D5220014 นางสาวจินดาพร แสงกาญจนวนิช รศ. ดร. Jeremy  Ward 
2 D5220038 นายศุภรัตน์  วลักานนท์ อาจารย ์ดร. สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี 
3 D5220045 Mr. Minh Than Trong รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
4 D5220052 Ms. Quyen Bui Thi Thuc อาจารย ์ดร. จิตพนสั  สุวรรณเทพ 
5 D5220069 Ms. Zhou ShaSha อาจารย ์ดร. อิศรา  ประมูลศุข 
6 D5220076 Mrs. Hong Zheng อาจารย ์ดร. จิตพนสั  สุวรรณเทพ 
7 D5220083 Ms.YU LAN อาจารย ์ดร. สิรินทร  ศรีโพธ์ิ 
8 D5220106 Mr. ZHANG BAOYA รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์
9 D5220113 นางอมัพนิดา ผการัตน์ อาจารย ์ดร. ธีรวทิย ์ ภิญโญณฐักานต์ 
10 D5220137 นางชูจิตต ์ทองเล็ก อาจารย ์ดร. อิศรา  ประมูลศุข 
11 D5220144 นางสาวพิมพป์วณ์ี  ตรีสอน ผศ. ดร. ปัณณธร  แสงอรุณ 
12 D5220151 นางสาวรัชนี สิงคะจนัทร์ รศ. ดร. Jeremy  Ward 
13 D5220168 นางสาวยานุมาศ แสงใส อาจารย ์ดร. อิศรา  ประมูลศุข 
14 D5220175 นายจตุพล ภู่ละกอ อาจารย ์ดร. สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี 
15 D5220182 นางสาววลัลภา วงศศิ์ริจนัทร์ รศ. ดร. Jeremy  Ward 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รุ่นปีการศึกษา 2553 
 

ล าดับที ่ รหัส ช่ือ-สกุล อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D5320073 Ms. HUIMIN  SHI รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์
2 D5320080 นางสาวนฐัยา บุญกองแสน รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
3 D5320097 นางสาวปาริชาต ทุมนนัท ์ รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
4 D5320103 นางสาวพนูสุข จนัทศิลป์ รศ. ดร. ปัณณธร  แสงอรุณ 
5 D5320110 นายธนรัฐ ฉตัรดอน Prof. Dr. Andrew  Lian 
6 D5320127 นายอรรณพ บุญจนัทร์ รศ. ดร. ปัณณธร  แสงอรุณ 
7 D5320141 Mr. SIXIANG PENG Prof. Dr. Andrew  Lian 
8 D5320158 Mrs. CHAOYING ZHOU รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
9 D5320165 Mr. JUN CHEN รศ. ดร. ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ 
10 D5320189 Ms. LI YANG รศ. ดร. อญัชลี  วรรณรักษ ์

 
รุ่นปีการศึกษา 2554 
 

ล าดับที ่ รหัส ช่ือ-สกุล อาจารย์ทีป่รึกษาวทิยานิพนธ์ 
1 D5420131 นางสาวสุชาดา ชยัววิฒัน์ตระกลู ยงัไม่ไดล้งทะเบียน Thesis 

2 D5420148 Mr. DUY LINH NGUYEN ยงัไม่ไดล้งทะเบียน Thesis 

3 D5420155 Ms. THI THUY LOAN NGUYEN ยงัไม่ไดล้งทะเบียน Thesis 

4 D5420179 Mr. NENG CHAI ยงัไม่ไดล้งทะเบียน Thesis 

5 D5420186 Mr. SHENG WANG ยงัไม่ไดล้งทะเบียน Thesis 

6 D5420209 Ms. QIAN LI ยงัไม่ไดล้งทะเบียน Thesis 

7 D5420216 Ms. BI HE ยงัไม่ไดล้งทะเบียน Thesis 

 
หมายเหตุ :   นักศึกษารุ่นทีเ่ข้าศึกษาในภาคการศึกษาที ่2 ปีการศึกษา 2554  จะลงทะเบียนรายวชิา 

        วทิยานิพนธ์ ในภาคการศึกษาที ่ 2  ปีการศึกษา 2555  จึงยงัไม่ได้แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
        วทิยานิพนธ์ 


