กลุ่มที่ เลขทะเบียน
AM01

AM02

AM03

AM04

AM05

AM06

AM07

AM08

5809450108
5809682619
5809682635
5809520272
5809614232
5809614489
5809682536
5809614216
5809614398
5809682569
5809614240
5809614414
5809682502
5809682460
5809682726
5809614430
5809614463
5809614365
5809614364
5809614505
5809682585
5809614307
5809614380

ชื่อ-สกุล
นายปิยวุฒิ มีเกาะ
นางสาวชุติญาดา ดอกกลาง
นายธนภูมิ พานิชพึ่งรัถ
นางสาวสุดา วงษ์โพธิ์
นางสาววรานุช พัฒนสุวรรณ์
นางสาวจุฑามาศ เจียมศักดิ์
นายวรินทร นัยศิร ิ
นายธนกฤต กั๊กวิชัย
นางสาวจันทิมา สุขมา
นางสาวชณัญญา โชคชัชวาลกุล
นางสาวชนิสรา ทองคำ
นางสาวปัถยานี โคช่วย
นายณัฐนันท์ หลิมจานนท์
นายชัยยุทธ อธิจารุเดช
นายบัญญพนต์ ใจอารีย์
นายปฐมรัฐ บัววรรณ
นางสาวสรัญญา มั่นพิร ิยะ
นายดนุภูมิ ปิยะทัต
นางสาวกชกร เทียมทัด
นางสาวพรพิมล สาประเสริฐ
นางสาวธณิกานต์ ตอโมกข์
นางสาวศุจินธร หงษ์หิน
นางสาวชนากาญ ปรียะพานิช

อาจารย์ที่ปรึกษา

หัวข้อ

กรรมการ 1

กรรมการ 2

อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ำเลิศ

Credit Card Churn Forecasting by
Logistic Regression and Decision
Tree

ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์

อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิร ดี

ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์

Integrated Airline Fleet and Crew
Robust Planning

ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ

อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิร ดี

ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ

ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน

ผศ.ดร.วิชัย วิทยาเกียรติเลิศ

อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ

อ.ดร.บวร คูหิร ัญ

อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย

อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ

ผศ.ดร.พีร ะศักดิ์ อินทรไพบูลย์

อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิร ดี

ผศ.ดร.พีร ะศักดิ์ อินทรไพบูลย์

อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ

อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม

ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ

อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ

ผศ.ดร.พีร ะศักดิ์ อินทรไพบูลย์

ผศ.ดร.สายฝน จาตุร ันตบุตร

อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

Solving School Bus Routing
Problems Through Integer
Programming
Using Data Mining to Improve
Assessment of Credit Worthiness
via Credit Scoring Models
Algorithm to Compute Abelian
Subalgebras and Ideals in Malcev
Algebras
Data Mining Feature Selection for
Credit Scoring Models
Automatic Texture Defect
Detection using Gaussian Mixture
Entropy Modeling
Early Cherry Fruit Pathogen
Disease Detection Based on Data
Mining Prediction

AM08

AM09

AM10

AM11

AM12

AM13
AM14
AM15
MA01

MA02

5809682551
5809614349
5809614356
5809682692
5809614299
5809614323
5809614448
5809614257
5809614224
5809682528
5809682478
5809614513
5809614455
5809614273
5809614471
5809614315
5809682643
5809682486
5809682700
5809614521
5809680621
5809680902
5809680928
5809611394
5809611402

นางสาวสัณห์สิร ี ภุมรา
นางสาวสิตานัน ภมร
นางสาวสวรรยา ถาวร
นางสาวนิธินันท์ อุ่นเรือน
นางสาวธัญวรัตน์ อิ่มกำเหนิด
นางสาวสุชาวดี หมันล๊ะ
นางสาวบีบี กัณหาวราห์
นางสาวธนณัฏฐ์ หงษ์ทอง
นางสาวปทุมพร คนึงคิด
นางสาวนิโลบล ตวงหิร ัญวิมล
นางสาวทอฝัน แววระโทก
นางสาววิศ ินี งามศรีวิเศษ
นาวสาวชลธิชา ชินสะอาด
นายเทพฐิติ ชลประยูร
นายเมธัส ลึกอะหร่ำ
นางสาวกมลวัชร มีประดิษฐ์
นายวริทธิ์ อิศ รางกูร ณ อยุธยา
นายธนยศ เดชโชติภัทรอุดม
นายธนกฤต คงเหนียง
นางสาวสุชานาฎ พรสรายุทธ
นางสาวกวินนา สาครไทย
นางสาวณัฐธิดา ภูมิพงษ์
นางสาววิภากมล เหลืองทรัพย์ทวี
นางสาวสุปราณี ศรีบุตร
นางสาวณัฐชยา เพ็งพรรณ

อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

Early Cherry Fruit Pathogen
Disease Detection Based on Data
Mining Prediction

ผศ.ดร.พีร ะศักดิ์ อินทรไพบูลย์

อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

Critical Points of Polynomial
Families

ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ

ผศ.บุปผา ไกรสัย

อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

Identities for Generalised
Fibonacci Numbers

ผศ.ศิร ิจันทร์ เวสารัชศาต

อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ำเลิศ

Modeling the Drug Therapy for HIV
Infection

อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ

ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน

รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

New Generalizations of Fibonacci
and Lucas Sequences

อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย

อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิร ดี

อ.ดร.วรรณวรัตม์ อันล้ำเลิศ

อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม

ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ

ผศ.ดร.ปรัชญา บุญประเสริฐ

ผศ.ดร.พีร ะศักดิ์ อินทรไพบูลย์

ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
อ.ดร.ชัยณรงค์ เกษามูล

Decision Support from Financial
Disclosures with Deep Neural
Networks and Transfer Learning
On Solving Linear Systems of the
Pascal Type
Multi-Offspring Genetic Algorithm
and its Application to the

ผศ.ศิร ิจันทร์ เวสารัชศาต

On Solutions to the Diophantine
Equation p^x + q^y = z^4

ผศ.บุปผา ไกรสัย

อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ

The Descartes Circles Theorem
and Division by Zero Calculus

อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย

ผศ.บุปผา ไกรสัย

MA02

MA03

MA04

MA05

MA06

MA07

MA08

MA09

MA10

อ.ดร.อดุลย์ แป้นสุวรรณ
5809680886
5809611360
5809680753
5809680787
5809611287
5809611337
5809611352
5809611444
5809680829
5809680837
5809450033
5809520090
5809520108
5809611469
5809611550
5809611584
5809680647
5809680746
5809680845
5809611378
5809611303
5809611568
5809611220
5809680613
5809680894

นางสาวจิร าภรณ์ คุณรัตนวรวงศ์
นายจักรภัทร เรืองคำ
นายชนินทร์ เกษางาม
นางสาวอินทิร าพร ณัฐธนาเจริญ
นางสาวปัทมา บัวบุญนาค
นางสาวเปรมฤทัย คมพุดซา
นางสาวณัฐนรี ชาวเนื้อดี
นายพีร ะพล โสพิศ วัฒนวงศ์
นางสาวอัจจิมา เมืองรัก
นางสาวศรัญญา สกุลประเสริฐศรี
นางสาวศศิธรณ์ พันธ์ชนะภากร
นางสาวสวนีย์ ถนัดธนูศ ิลป์
นางสาวฟาตีฮะ เจ๊ะเต๊ะ
นางสาวนภัสสร เดชสำราญ
นางสาวกนกอร พันหล่อมโส
นางสาวดวงใจ น่วมอ่อน
นางสาววริศ รา ภูมีค ง
นางสาวปิยพัชร์ สุทธิจันทรา
นางสาวณัฐวรรณ ยาละ
นายสลิลวสุ เที่ยงธรรม
นางสาวอารีวรรณ มุงคุณ
นายชานนท์ เอี่ยมรอด
นายศรุต สายัณห์ร ุจี
นายชัยพร พันธ์งอก
นางสาวธนพร เอี่ยมสุภาพงษ์

The Descartes Circles Theorem
and Division by Zero Calculus

Laplace Technique to Find
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ General Solution of Differential
Equations without Initial Condition

อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย

ผศ.บุปผา ไกรสัย

อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล

ผศ.ดร.สายฝน จาตุร ันตบุตร

รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

Trace of Positive Integer Power of
Real 2 × 2 Matrices

ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูร วรรณ์

อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

Some Identities of Generalized
Fibonacci Sequences

อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

ผศ.ดร.สุพัชระ คงนวน

Extended Echelon Form and Four
Subspaces

อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล

รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

Nice Cubic Polynomials,
Pythagorean Triples, and the Law
of Cosines

ผศ.บุปผา ไกรสัย

อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร

Innovative Structured Matrices

อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล

รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล

อ.ดร.อรุณวรรณ สืบศรีวิชัย

อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

ผศ.ศิร ิจันทร์ เวสารัชศาต

อ.ดร.บวร คูหิร ัญ

On the Solvability of the
Diophantine Equation
p^x+(p+8)^y=z^2 when p>3 and
A Nearest Integer Solution to the
Longest Run of Randomly
Generated Words

MA11

MA12
MA13
MA14

MA15

MA16

PE01

PE02

PE03

5809611295
5809680852
5809680878
5809611386
5809611485
5809680860
5809680589
5809680738
5809680662
5809680720
5809680779
5809611238
5809611279
5809680597
5809611246
5809611329
5809611477
5809654071
5809654089
5809654279
5809654030
5809654220
5809654303
5809654162
5809654196

นายสุขวิชณ์ บุดดาเพศ
นายอัษฎางค์ ขำมะโน
นางสาวปิยะเนตร์ ต่วนชะเอม
นางสาวสุธาสินี นามนวล
นางสาวภาวินี ส้มมีสี
นางสาวภัทรพร คล้ายสมบูร ณ์
นายอารัณย์ เจริญชนม์
นายธนพันธ์ บูร ณะเรืองโรจน์
นางสาวศรวณีย์ ชุมกลาง
นางสาวสุภัชลี เสรีนุกูล
นางสาวพิมพ์ทอง ขามจะโปะ
นางสาววริศ รา นันติแสน
นางสาววันวิสา จตุพิทยคันธา
นางสาวกัญญาณัฐ เลิศ อารีร ักษ์
นางสาวกาญจนมาส เปลี่ยนสกุล
นางสาวอาณิตา บุญสว่าง
นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ส่ง
นายภคพล เตชะวิทย์
นายกมลพงศ์ จันทรสมบัติ
นายณัฐวุฒิ กุหลาบศรี
นางสาวปานตะวัน จันทรเกษ
นางสาวรมณียา เกิดทอง
นางสาวธารารัตน์ สัตตบุษย์สุทธิ
นายจิร วัฒน์ มุสิกะพันธ์
นางสาวณัชชา เลขะคุณ

ผศ.บุปผา ไกรสัย

อ.ดร.ญาณิศ า ชัยยา
ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร
ผศ.ดร.อัจฉรา ปาจีนบูร วรรณ์

อ.ดร.เอื้ออารี บุญเพิ่ม

อ.ดร.บวร คูหิร ัญ

Defining Exponential and
Trigonometric Functions Using
Differential Equations
Semigroups of Full
Transformations with Restriction
on the Fixed Set is Bijective
Matrices That Commute with Their
Conjugate and Transpose
Norms and Spread of the
Fibonacci and Lucas RSFMLR
Circulant Matrices
A Largest-Distance Pivot Rule for
the Simplex Algorithm

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล

ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร

รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

อ.ดร.ญาณิศ า ชัยยา

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

ผศ.ดร.วุฒิพล สินธุนาวารัตน์

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ

อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิร ดี

The Rank of Recurrence Matrices อ.ดร.นันทพัทธ์ ตระกูลไตรพฤกษ์

รศ.ดร.ปุณชญา พัฒนางกูร

อ.ดร.วิชัยรัตน์ จันที

On the Diophantine Equation
2^2x +1 + 7^y = z^ 2

ผศ.ศิร ิจันทร์ เวสารัชศาต

ผศ.บุปผา ไกรสัย

ผศ.ดร.สายฝน จาตุร ันตบุตร

A Resolution to the NPV–IRR
Debate?

อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ

อ.ดร.วรเวทย์ ลีลาอภิร ดี

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์

Do Most Cubic Graphs Have Two
Turning Points?

ผศ.ดร.ขจี จันทรขจร

อ.ดร.ญาณิศ า ชัยยา

PE03
PE04
PE05
PE06

PE07

PE08

PE09

อ.อรรถวุฒิ วงศ์ประดิษฐ์
5809654550
5809654097
5809654295
5809654014
5809654063
5809654055
5809654493
5809654501
5809654311
5809654436
5809654485
5809654048
5809654105
5809654428
5809654022
5809654139
5809654204

นายชนัยชนม์ หาญภูมิพาณิช
นางสาวธันย์ชนก โพธิ์พิทักษ์ร าษฎร์
นางสาวนราพร รัตนพันธ์
นางสาวธิปัตย์ สุขเกิด
นางสาวสวรรยา หวง
นางสาวนภามาศ ราชวงษ์ (ลาออก)
นายปริญญา ฝึกศิลป์
นางสาวณัฐธิดา ศิร ินรกุล
นางสาวภัทรนันท์ สงวนวัฒนารักษ์
นายสุร ัชต์ สวนทอง
นางสาวอรดา คุณเลิศ ดี
นางสาวกัญญารัตน์ สระขุนทด
นางสาวณัติธิวรรณ ทองขัน
นางสาวอภิศ รณ์ พงษาปาน
นายวัชรากร จิร ะพรวัชรานนท์
นายศรัณย์ เหล่าสุนทร
นางสาวชนานันท์ สองชัย

ผศ.บุปผา ไกรสัย
อ.ดร.นวลักษณ์ ทองจับ
ผศ.ดร.วันหยก อติเศรษฐพงศ์

Do Most Cubic Graphs Have Two
Turning Points?

A Remarkable Formula for
อ.ดร.จุมพฏ อินตระกูล
Approximating the Sum of
Analytical and Numerical
ผศ.ดร.ธวิกานต์ ตรียะประเสริฐ
Solutions of Multi-Term Nonlinear
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