
ล ำดบั รหัสนักศึกษำ ชื่อนักศึกษำ ชื่อโครงกำร อำจำรย์ทีป่รึกษำ

1   563200018-9  นาย   พูนศักด์ิ   พงศ์มากสุข คอนโดมิเนียมเพือ่ผู้พักอาศัยในเขตนิคมบางปู รศ.กุลศรี  ต้ังสกุล
2   563200019-7  นางสาว   รวิกานต์   จันเมธากุลวัฒน์ ท่าเทียบเรือยอร์ชจังหวัดกระบี่ รศ.กุลศรี  ต้ังสกุล
3   563200046-4  นางสาว   ดาริกา   โครตบรรเทา พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า จังหวัดกระบี่ รศ.กุลศรี  ต้ังสกุล
4   563200042-2  นางสาว   ชมพูนุท   ทินราช หอศิลป์เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที ่9 ผศ.เขมโชต  ภูป่ระเสริฐ
5   563200011-3  นางสาว   ทิราภรณ์   ลาบุตร ศูนย์การเรียนรู้ปรากฏการณ์แห่งป่าพรุ จ.กระบี่ อ.ดร.จันทนีย์  จิรัณธนัฐ
6   563200062-6  นางสาว   อริสา   เจริญชัยพูลผล ศูนย์การเรียนรู้พืน้ทีเ่หมืองแร่เก่า อ.ดร.จันทนีย์  จิรัณธนัฐ
7   563200094-3  นาย   ณัฐนัย   ทรายสุวรรณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเทีย่วชุมชนประมงพืน้ถิ่นจังหวัดชลบุรี อ.ดร.จันทนีย์  จิรัณธนัฐ
8   563200087-0  นาย   ธีระชัย   ศรีนงคราญ คอนโดมิเนียม นครขอนแก่น ผศ.ดร.ช้านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์
9   563200090-1  นาย   สุธี   เจริญรัมย์ บุรีรัมย์ คอมเพล็กซ์ ผศ.ดร.ช้านาญ  บุญญาพุทธิพงศ์
10   563200054-5  นาย   ยุทธพงษ์   สิทธิศักด์ินวกุล สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รศ.ดร.ชูพงษ์  ทองค้าสมุทร
11   563200045-6  นางสาว   ณัฐวิภา   หล้าทูนธีรกุล ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ว บึงกาฬ อ.ดร.ถวัลย์  นิยมพานิชพัฒนา
12   563200093-5  นางสาว   เอมอร   วิชากุล ศูนย์เรียนรู้ท่องเทีย่วเกษตรผสมผสาน อ.ดร.ถวัลย์  นิยมพานิชพัฒนา
13   563200047-2  นาย   ทัศพงษ์   จันทองศรี ศูนย์การเรียนรู้และสร้างสรรค์งานศิลปะอุดรธานี อ.ดร.ถวัลย์  นิยมพานิชพัฒนา
14   563200025-2  นางสาว   ออภา   สุเมธีสิริสกุล รีสอร์ทเพือ่วิถีชีวิตแบบชนเผ่า จังหวัดเลย ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวีมาศ
15   563200097-7  นางสาว   พนารักษ์   เอี่ยมเวช รีสอร์ทและแหล่งเรียนรู้ฟาร์มโคนม ผศ.ดร.ทรงยศ  วีระทวีมาศ
16 553200122-3 นางสาววิลาศิณี  ช่วยบ้ารุง ศูนย์นิเวศวิทยาป่าไม้ไม่ผลัดใบ อ.ธรรมวัฒน์  อินทจักร
17   563200043-0  นางสาว   ชลิดา   เหล่าวิโรจนกุล โรงพยาบาลเอกชน อ.ธันฐกรณ์  พงศ์พิมล
18   563200088-8  นาย   นัฐพล   อาพัดนอก ศูนย์การค้า Bangkok City อ.ธันฐกรณ์  พงศ์พิมล
19 553200133-8  นาย   วิศิษฏ์  ฉมารัตน์ คอนโดมิเนียมเพือ่การประหยัดพลังงาน อ.ธันฐกรณ์  พงศ์พิมล
20   563200009-0  นาย   ทรงพล   ผาฤพล ศูนย์การเรียนรู้ตัวเองตามวิถีพุทธ ผศ.ดร.นพดล  ต้ังสกุล
21   563200013-9  นางสาว   นรีกานต์   เปจิตตัง โรบัสต้ารีสอร์ท และ สปา สุราษฏร์ธานี ผศ.ดร.นพดล  ต้ังสกุล
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22   563200098-5  นาย   เศก   แพงลาด ศูนย์การวิจัยและเรียนรู้ภัยพิบัติทางทะเล ผศ.ดร.นพดล  ต้ังสกุล
23   563200092-7  นาย   อัมฤทธิ ์  ท้าวมะลิ คอนโดมิเนียม เจริญนคร อ.ดร.นยทัต  ตันมิตร
24   563200003-2  นาย   กานต์   จุรีมาศ พิพิธภัณฑ์และศูนย์การเรียนรู้เอนิเมชั่น อ.ดร.นยทัต  ตันมิตร
25   563200012-1  นาย   นภพล   พลเยี่ยม พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัย จังหวัดเชียงใหม่ อ.ดร.นยทัต  ตันมิตร
26   563200058-7  นางสาว   ศิริพร   ค้าแก้ว โรงพยาบาลจิตเวช อ.นรากร  พุทธโฆษ์
27   563200049-8  นาย   ธีรพัฒน์   หนองหารพิทักษ์ อาคารโรงแรมและส้านักงานเพือ่ธุรกิจ อ.นรากร  พุทธโฆษ์
28   563200005-8  นาย   ชาติตระการ   วิชาชัย คอนโดมิเนียมกลางเมือง กรุงเทพมหานคร อ.นรากร  พุทธโฆษ์
29   563200024-4  นาย   สถาพร   วงษ์ขามธาตุ รีสอร์ทส้าหรับผู้สูงอายุนานาชาติ ผศ.นิธิวดี  ทองป้อง
30   563200095-1  นางสาว   ณัฐสุภา   วุฒิโรจน์ คอนโดมิเนียมส้าหรับผู้สูงอายุ จังหวัดสมุทรปราการ ผศ.นิธิวดี  ทองป้อง
31   563200015-5  นาย   ปารินทร์   โมยะ ศูนย์การเรียนรู้ตรรกศาสตร์ อ.นิสรา  อารุณี
32   563200086-2  นางสาว   ธนัชชา   สายพิมพ์ พิพิธภัณฑ์เมืองจังหวัดอุบลราชธานี อ.นิสรา  อารุณี
33   563200051-1  นางสาว   ปภาวรินทร์   รวยสูงเนิน อุทยานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ ผศ.ดร.พรณรงค์  ชาญนุวงศ์
34   563200057-9  นางสาว   ศสิภรณ์   แก้วโกริยะ รีสอร์ท แอนด์ สปา เพือ่ส่งเสริมสุขภาพ จังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.พรณรงค์  ชาญนุวงศ์
35   563200020-2  นางสาว   ลลิตา   ทองหวาน รีสอร์ทเพือ่การท่องเทีย่วดูดาว อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.พรสวัสด์ิ  พิริยะศรัทธา
36   563200023-6  นางสาว   ศศิธร   แซ่โค้ว พิพิธภัณฑ์ดาราศาสตร์และอาวกาศ รศ.ดร.ยิ่งสวัสด์ิ  ไชยะกุล
37   563200059-5  นางสาว   ศิวพร   มังคะโล โรงพยาบาลนานาชาติ รศ.ดร.ยิ่งสวัสด์ิ  ไชยะกุล
38   563200089-6  นางสาว   วิภาวดี   ธรรมพันธ์ ศูนย์วิปัสนากรรมฐาน อ.รุ่งจิต  จารุพงษ์ทวิช
39   563200022-8  นางสาว   วันวิสาข์   มาสนา โรงแรมบูติกริมทะเล ภูเก็ต อ.รุ่งจิต  จารุพงษ์ทวิช
40   563200060-0  นาย   เสฐียรพงษ์   จันทรลา ศูนย์การเชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนระบบราง กรุงเทพมหานคร อ.รุ่งจิต  จารุพงษ์ทวิช

41   563200048-0  นาย   ธนกร   นางทะราช สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์

42   563200055-3  นางสาว   รัตติยากร   น้อยทรง สถาบันดนตรีขอนแก่น อ.ดร.วรัฐ  ลาชโรจน์
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43   563200017-1  นางสาว   พุทธวรรณ   จงสกุลสวัสดี พิพิธภัณฑ์เพือ่การเรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองเก่าชุมชนปากแพรก รศ.ดร.วารุณี  หวัง

44   563200044-8  นางสาว   ณัชนา   รักซ้อน ศูนย์บ้าบัดและฟืน้ฟูสุขภาพส้าหรับผู้สูงอายุ รศ.ดร.วารุณี  หวัง

45   563200010-5  นาย   ทินวัฒน์   รัตนขจรจิตต์ พิพิธภัณฑ์มอเตอร์ไซด์ฮอนด้า ผศ.ดร.สัญชัย  สันติเวส

46   563200053-7  นาย   ภูวดล   วงษ์แก้ว ศูนย์การค้าชุมชน อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อ.สุกัญญา  พรหมนารท

47   563200096-9  นางสาว   ปาลชาติ   ปรีชาลัย ศูนย์การเรียนรู้พันธ์สัตว์น้้าและประมงท้องถิ่นปากน้้าประแส ระยอง ผศ.อธิป  อุทัยวัฒนานนท์

48   563200014-7  นาย   นันทวัฒน์   เย็นศรี ศูนย์ฝึกฟุตบอลสโมสรบาเซโลน่าแห่งประเทศไทย ผศ.รท.อรรถ  ชมาฤกษ์

49   563200061-8  นาย   อธิวัฒน์   วัฒนาอุดมชัย ฮิพโฮเตลจังหวัดขอนแก่น ผศ.รท.อรรถ  ชมาฤกษ์

50   563200091-9  นาย   อัครนิติ   ฤทธิธ้ารงกุล ศูนย์กิจกรรมดนตรีอีสาน ผศ.รท.อรรถ  ชมาฤกษ์

51   563200052-9  นางสาว   พัชรินทร์   วงษ์สิงห์ รีสอร์ททางน้้าพัทยาจังหวัดชลบุรี อ.อานัติ  วัฒเนสก์

52   563200056-1  นาย   ศตวรรษ   ขวัญปัก รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.อานัติ  วัฒเนสก์

53   563200099-3  นาย   สุรวิทญ์   ช้างเยาว์ รีสอร์ทจังหวัดบึงกาฬ อ.อานัติ  วัฒเนสก์


