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สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
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3ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์
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6434401823 นางสาวกรกช  วัฒนสมบัติ
6434402423 นายกริชลักษณ์  อนันต์สิริวุฒิ
6434403023 นายก้องภพ  เล้าอรุณ
6434404723 นายกอบชัย  ดนตรี
6434405323 นายกัณฑ์พจน์  ลิขิตยิ่งวรา
6434406023 นายกันต์ภพ  หงษ์คณานุเคราะห์
6434407623 นายกิตติ์ธเนศ  พงศ์ญาณพัฒน์
6434408223 นายกิตติภณ  น้อยหลุบเลา
6434409923 นายเขมภัทร  ภูมา
6434410423 นางสาวจันทรัตน ์ จงธรรมจินดา
6434411023 นางสาวจิดาภา  มหารัตนมาลัย
6434412723 นายจิรพัฒน์  ธนสุทธิวัฒน์

รายช่ือนิสิต

อาจารยท่ี์ปรึกษา   

ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์

• ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.กรุง สินอภิรมย์สราญ
• อีเมล์: Krung.s@chula.ac.th
• Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/92845950889?pwd=K3U2TUxrSmpGUnhCRXNPb280VXhSQT09
• Meeting ID: 928 4595 0889
• Password: krung
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รายช่ือนิสิต

อาจารยท่ี์ปรึกษา   
• ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.จารุโลจน์ จงสถิตยว์ัฒนา

• อีเมล:์ jaruloj@gmail.com
• Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/9726788341?pwd=UGEzeUd1Y2kzUFpkSGRsUStwdytWQT09
• Meeting ID: 972 678 8341
• Password: 090763

ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์

6434413323 นายจิรพิชญ์  แสงพลาย
6434414023 นางสาวจิราภัค  จันทะปัญญา
6434415623 นายเจษฎากร  วิจิตราการลิขิต
6434416223 นายชวินธร  พิพัฒนรังคะ
6434417923 นายชัชพิมุข  อัครวิเนค
6434418523 นายชาญชฎา  วัฒนธรนนัท์
6434419123 นางสาวชุติกาญจน ์ ค าเสม
6434420723 นายชุติวัฒน์  จันเคน
6434421323 นางสาวญาณิศา  เทพี
6434422023 นายณัฐดนัย  ใจแก้ว
6434423623 นายณัฐปรัตถ์  จอมแสง
6434424223 นางสาวณัฐริณีย์  แก้วผลึก
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รายช่ือนิสิต

อาจารยท่ี์ปรึกษา   
• ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.ศรัณญา มณีโรจน์

• อีเมล์: saranya.m@chula.ac.th 

• Join Zoom Meeting 

https://chula.zoom.us/j/93898799561?pwd=NitHU3BQUlZGTjRBdENycTNqVTBmZz09 

• Meeting ID: 938 9879 9561

• Password: 785752

ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์

6434425923 นางสาวณิชกานต ์ ภูมิประพัทธ์
6434426523 นายเดชฤทธิ์  อารยะกิตติพงศ์
6434427123 นายเดชาธรณ์  ทองชัย
6434428823 นายติรวิชญ์  เกษมไชยานันท์
6434429423 นายทัพพ์ศตาญุ  จิรวัฒนานุศาสน์
6434430023 นายแทนไท  สมยา
6434431623 นายธนพนธ์  เจาะดี
6434432223 นางสาวธนพร  ไหวพริบ
6434433923 นางสาวธนภรณ์  พลดวล
6434434523 นายธนภัทร  คุณสมบัติ
6434435123 นายธนวัฒน์  เหลืองสัญลักษณ์
6434436823 นายธนวัตน์  ฉินชื่นจิตต์
6434437423 นางสาวธรรศภร  วงค์ทองค า
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รายช่ือนิสิต

อาจารยท่ี์ปรึกษา   
• ชื่อ : รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชวิทย์ อาภรณ์เทวัญ

• อีเมล์ : Chatchawit.A@chula.ac.th
• Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/96718592862?pwd=M0pkMjl1NlBjSlFxeWtCTm5nd0gydz09
• Meeting ID: 967 1859 2862
• Password: 859031

ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6434438023 นายธัญวิชญ์  ธรรมจรัส
6434439723 นายธาดา  ศรีสลวยกุล
6434440223 นายนภสินธุ์  ต่อศิริสกุลวงศ์
6434441923 นายนภัสธ  ชินอักษร
6434442523 นายนรัสมิ์  ด าริห์อนันต์
6434443123 นางสาวนวิยา  สุคันธเมศ
6434444823 นายนิธิศพงศ์  เทียมสิงห์
6434445423 นายนิรุช  จันทะคาม
6434446023 นางสาวบัณฑิตา  ศรีอรุโณทัย
6434447723 นางสาวบัณฑิตา  แสงสุริยันต์
6434448323 นายปณชัย  วงศ์วีรธร
6434449023 นายปริญญา  ตุ้มฉาย
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รายช่ือนิสิต

อาจารยท่ี์ปรึกษา   
• ชื่อ: รองศาสตราจารย์ ดร.ค ารณ เมฆฉาย
• อีเมล์: K.mekchay@gmail.com

• Join Zoom Meeting

https://chula.zoom.us/j/98950771243?pwd=Z1hRS1EwWHg0d1N5OFJWMnJsSERBUT09

• Meeting ID: 989 5077 1243

• Password: 772564

ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6434450523 นายปวริศ  ชมภูพันธ์
6434451123 นายปุณณัตถ์  แก้วพิทักษ์
6434452823 นายเป็นหนึ่ง  หงษ์โต
6434453423 นายพสิษฐ์  โวศรี
6434454023 นายพสิษฐ์  อุดมวิริยะเสรี
6434455723 นายพัชรพล  โซ๊ะเฮง
6434456323 นางสาวพัชรมน  สีห์รา
6434457023 นางสาวพัชรมัย  สหสินธพ
6434458623 นางสาวพัณณิต์ตา  ทั่งทอง
6434459223 นายพัทธนันท์  นุ่มผ่อง
6434460823 นายพิชญ์พีรศุ  บุญมาศ
6434461423 นายพิชาภพ  รักษาบุญ

https://chula.zoom.us/j/98950771243?pwd=Z1hRS1EwWHg0d1N5OFJWMnJsSERBUT09
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รายช่ือนิสิต

อาจารยท่ี์ปรึกษา   
• ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนนัทธ์ พงษ์พานิช

• อีเมล์ monnat.p@chula.ac.th

• Join Zoom Meeting

https://chula.zoom.us/j/95567604629?pwd=dzFxb3N6RE9nc2FZancxZ25adFBNUT09

Meeting ID: 955 6760 4629

Password: 183263

ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6434462023 นายพิสิษฐ์  สุวรรณศรี
6434463723 นายพีรวิชญ์  ศรีสันต์
6434464323 นายพุฒิพงศ์  ทั่งจันทร์
6434465023 นายพุฒิเมธ  จิราพร
6434466623 นางสาวแพรทอง  หล้าก่ า
6434467223 นายไพบูลย์  จรัสนภารัตน์
6434468923 นายภคภูมิ  รักษาแก้ว
6434469523 นางสาวภัคญดา  ทองสิมา
6434470023 นายภัทรพล  กิตติภาดากลุ
6434471723 นางสาวภัทรภร  ค าภูค า
6434472323 นายภูชิสส์  พรหมช้าง
6434473023 นายภูผา  เพชรชาติ
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รายช่ือนิสิต

อาจารยท่ี์ปรึกษา   
• ชื่อ: อาจารย์ ดร.กีรติ ศรีอมร

• อีเมล์: pic_kirat@hotmail.com
• Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/93874099072?pwd=dDVIUWI3ZXUxUWVkSzVSN1BEOUUxdz09
• Meeting ID: 938 7409 9072

• Password: 947000

ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6434474623 นายภูผา  ศิริรัตน์
6434475223 นายโภคิน  นิธิสิริโชติ
6434476923 นางสาวมัทรี  อาตาปิยธรรม
6434477523 นายยศพัทธ์  เศรษฐีมงคลไชย
6434478123 นายรชต  พิริยวิรุตม์
6434479823 นางสาวรดา  ภัทราวิชญ์
6434480323 นายรัชชานนท์  ปานมาศ
6434481023 นางสาววรรณกร  อึ้งวิริยะสกุล
6434482623 นางสาววรรณรดา  เหรียญบริสุทธิ์
6434483223 นายวสวัตติ์  ใจพรหม
6434484923 นางสาววิสาขา  สุขเหลือ
6434485523 นายศิรเมศร์  สินเครือสวน
6434486123 นายศิวกร  เสงี่ยมมหาศาล
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รายช่ือนิสิต

อาจารยท่ี์ปรึกษา   
• ชื่อ: อาจารย์ ดร.ทรรปณ์ ปณิธานะรักษ์

• อีเมล์: tpanitan@gmail.com
• Join Zoom Meeting
https://chula.zoom.us/j/4959399728?pwd=eHMzOUNkRlArTzFJTC9yTFhIQ01tQT09
• Meeting ID: 495 939 9728
• Password: 212224236

ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

6434487823 นายศุทธวีร์  ทองขาว
6434488423 นางสาวศุภรัตน์  แก้วมณี
6434489023 นางสาวสิริธิดา  พรหมอยู่
6434490623 นางสาวสุชารัตน์  จุนทการ
6434491223 นางสาวสุธินี  พรมชู
6434492923 นายสุประวิชญ์  สกุลโรมวิลาส
6434493523 นางสาวสุพรรณหงส์  นบไธสงค์
6434494123 นายสุภนัย  พะวงษ์
6434495823 นางสาวอัคริมา  เพ็งอุบล
6434496423 นายเอกกฤต  กาญจนศริิ
6434497023 นางสาวมานิดา  พรสวรรค์วงษ์



12ภาควชิาคณิตศาสตรแ์ละวทิยาการคอมพวิเตอร ์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


