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น.ส.ชนมน  แจจมดวง เคมท gs591110006@swu.ac.th 1

น.ส.พพชญพจพรา  สสขนวล เคมท gs591110008@swu.ac.th 2

น.ส.ชารพณท  โทนทอง เคมท gs591110041@swu.ac.th 3

น.ส.สาวพตรท  ไชยบสรท เคมท gs591110092@swu.ac.th 4

น.ส.สพรพนธร  สสนทรธรรมาสนพ เทคโนโลยทชทวภาพ gs561120008@swu.ac.th 5

น.ส.ฐพตพพร  ปปญญาชนะกสล เทคโนโลยทชทวภาพ gs571120019@swu.ac.th 6

น.ส.นพวนา  หววงสววสดพด เทคโนโลยทชทวภาพ gs581120007@swu.ac.th 7

นายพพสพฐ  ธรรมวพทยากร เทคโนโลยทชทวภาพ gs591110048@swu.ac.th 8

น.ส.กานตพกมล  ทวทผล เทคโนโลยทสารสนเทศ gs601130056@swu.ac.th 9

พระธนน  คะชา เทคโนโลยทสารสนเทศ gs601130059@swu.ac.th 10

นายเอกชวย  สสวรรณาลวย เทคโนโลยทสารสนเทศ gs601130063@swu.ac.th 11

นายศสภณวฐ  จพนตววฒนพสกสล เทคโนโลยทสารสนเทศ gs601130181@swu.ac.th 12

น.ส.แสงดาว  เดดอนแจจม เทคโนโลยทสารสนเทศ gs601130299@swu.ac.th 13

น.ส.พพมสพรพ  รสจาวงศพสวนตพ แพทยศาสตรพ md581010137@swu.ac.t
h

 14

น.ส.ฐานพกา  ชาครพยานสโยค การตลาด gs601130329@swu.ac.th 15

น.ส.ทพพวรรณ  เดชสงคพ การบรพหารและการจวดการการ
ศศกษา

gs561150010@swu.ac.th 16

นางธพตพมาวดท  สกสลศพลปปศพรพ การบรพหารการศศกษา gs601150039@swu.ac.th 17

นางสสนทยพ  โคธทรานสรวกษพ การบรพหารการศศกษา gs601150043@swu.ac.th 18

นายสสพทรพวชรพ  พพมพพมาศ การบรพหารการศศกษา gs601150044@swu.ac.th 19

นายวทรพศ  กพตตพวรากนล คณพตศาสตรพ gs601110002@swu.ac.th 20

นายชวพศ  เชดชอธววช คณพตศาสตรพ gs601110136@swu.ac.th 21

นายทวศนพพล  วพเศษ คณพตศาสตรพ gs601110137@swu.ac.th 22

นายธนากร  ศรทเคลดอบ คณพตศาสตรพ gs601110138@swu.ac.th 23

น.ส.นวนทวชพร  ทาเกตส คณพตศาสตรพ gs601110139@swu.ac.th 24
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นายนพรวช  ลพทวศพรพวงศพ คณพตศาสตรพ gs601110140@swu.ac.th 25

น.ส.ปปญญาพร  เชดชอมวทง คณพตศาสตรพ gs601110141@swu.ac.th 26

นายนนทพวฒนพ  เบบญจธรรม ชทวภาพการแพทยพ gs561110139@swu.ac.th 27

น.ส.ชลธพชา  วงคพไชยา ชทวภาพการแพทยพ gs591110064@swu.ac.th 28

น.ส.ชลธพชา  อารทบบาบวด ชทวภาพการแพทยพ gs601120003@swu.ac.th 29

น.ส.อวจฉรา  เกดชอทาน ฟฟสพกสพ gs591110047@swu.ac.th 30

นายสสรศวกดพด  ฤกษพเกษท ฟฟสพกสพ gs601110090@swu.ac.th 31

น.ส.กวลยพยกร  โพธพดเดชทวพกนล ววสดสศาสตรพ gs601110091@swu.ac.th 32

น.ส.นลวทพร  แซจลทช ววสดสศาสตรพ gs601110092@swu.ac.th 33

นายอาวสฒธพ  อพนทนนทพ ววสดสศาสตรพ gs601110094@swu.ac.th 34

นายณวฐพงศพ  วงศพเชทยงเพบง วพทยาการคอมพพวเตอรพ sc571010267@swu.ac.th 35

นายศพรวพทยพ  มทญาณเยททยม วพทยาการคอมพพวเตอรพ sc571010285@swu.ac.th 36

นายสพรวพชญพ  ธาระณะ วพทยาการคอมพพวเตอรพ sc571010287@swu.ac.th 37

นายธนดล  ธาดาเศรษฐพ วพทยาการคอมพพวเตอรพ sc571011049@swu.ac.th 38

นายนพณวฐ  อทบาโพธพด วพทยาการคอมพพวเตอรพ sc571011051@swu.ac.th 39

น.ส.วพรวญสพยา  มทพรหมดท วพทยาการคอมพพวเตอรพ sc571011065@swu.ac.th 40

นายวสฒพพพชวย  กรสณารวตนพ วพทยาการคอมพพวเตอรพ sc571011067@swu.ac.th 41

น.ส.สมฤทวย  พวฒลวกษณพ วพทยาการคอมพพวเตอรพ sc571011069@swu.ac.th 42

นายกวพน  อวศวะอบานวย สถพตพ sc571010572@swu.ac.th 43

น.ส.สสภพญญา  วงษพศรทรวกษา คณะวพทยาศาสตรพ supinya@swu.ac.th 44

นางชพรา  ลบาดวนหอม คณะวพทยาศาสตรพ chira@swu.ac.th 45

น.ส.สสพพชฌา  สสพรรณสมบนรณพ คณะวพทยาศาสตรพ supitcha@swu.ac.th 46

น.ส.ปณพธาน  วนากมล คณะวพทยาศาสตรพ panitan@swu.ac.th 47

น.ส.ณวฎฐพกา  สสวรรณาศรวย คณะวพทยาศาสตรพ nuttika@swu.ac.th 48

นายอพทธพเทพ  นวาระสสจพตร คณะวพทยาศาสตรพ itthithep@swu.ac.th 49
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นายธทรพงษพ  แสงประดพษฐพ คณะวพทยาศาสตรพ theerapong@swu.ac.th 50

น.ส.สสฑามาศ  นพยมพานพช คณะวพทยาศาสตรพ suthamat@swu.ac.th 51

น.ส.นพวรรณ  หงษพทอง คณะวพทยาศาสตรพ noppawan@swu.ac.th 52

น.ส.ยสภาวดท  โคษา คณะวพทยาศาสตรพ yupawadee@swu.ac.th 53

นายอพทธพพล  โพธพดทองคบา คณะวพทยาศาสตรพ ittipol@swu.ac.th 54

นายเกทยรตพศวกดพด  ภนตะมท คณะวพทยาศาสตรพ kiattisakp@swu.ac.th 55

นายประภากร  ตวนตโยทวย คณะวพทยาศาสตรพ prapakorn@swu.ac.th 56

นายอวครพนทรพ  บสญสมบวตพ คณะวพทยาศาสตรพ akarin@swu.ac.th 57

น.ส.ปราณท  ประสงคพ คณะวพทยาศาสตรพ praneepr@swu.ac.th 58

น.ส.วราภรณพ  วพยานนทพ คณะวพทยาศาสตรพ waraporn@swu.ac.th 59

นางรวทวรรณ  งามสวนตพกสล คณะวพทยาศาสตรพ raweewon@swu.ac.th 60

น.ส.นชบาฝน  คนเจรพญไพศาล คณะวพทยาศาสตรพ numphon@swu.ac.th 61

นายวทรยสทธ  เจรพญเรดองกพจ คณะวพทยาศาสตรพ werayuth@swu.ac.th 62

น.ส.กสสสมา  สสขใหมจ คณะวพทยาศาสตรพ kusumas@swu.ac.th 63

นายสพรพ  สพรพนพลกสล คณะวพทยาศาสตรพ siri@swu.ac.th 64

นายสวญญา  พาลสน คณะวพทยาศาสตรพ sanya@swu.ac.th 65

นายธทรศวกดพด  ฉลาดการณพ คณะวพทยาศาสตรพ teerasak@swu.ac.th 66

น.ส.สสธพนวนทพ  บสญพวฒนาภรณพ คณะศศกษาศาสตรพ suthinan@swu.ac.th 67

น.ส.ชนวนภรณพ  อารทกสล คณะศศกษาศาสตรพ chananporn@swu.ac.th 68

น.ส.จพตอสษา  ขวนทอง คณะสวงคมศาสตรพ jitusa@swu.ac.th 69

น.ส.กวญญาภวค  ชสมสกสล คณะสวงคมศาสตรพ kunyapak@swu.ac.th 70

น.ส.จพราพร  ตรทวพเศษศร คณะสวงคมศาสตรพ jirapornt@swu.ac.th 71

นายชวยยสทธ  กลทบบวว บวณฑพตวพทยาลวย chaiyut@swu.ac.th 72

นายธนประสงคพ  อยนจพพศพษฐพไตร
ววตพ

วพทยาลวยโพธพวพชชาลวย thanaprasong@swu.ac.th 73

น.ส.สพรพมา  แสงสงคราม สบานวกงานอธพการบดท sirimasa@swu.ac.th 74


