
ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121148001 นางสาว ปภัสสรา นิลยกานนท์ การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตร์ D1
2 6121148002 นาย ภาคีนัย ข่องเเรง การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตร์ D1
3 6121148003 นางสาว ณัฐมล วงษาเวียง การประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา ครุศาสตร์ D1
4 6121154001 นางสาว ศิริกันยา สารสี จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
5 6121154002 นางสาว กนิษฐา จันท า จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
6 6121154004 นางสาว อณามิกา พรมลี จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
7 6121154005 นางสาว ดารณี อุทกธาร จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
8 6121154006 นางสาว นิรชา ผลดี จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
9 6121154007 นางสาว ชมพูนุท วรรณรังศรี จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
10 6121154008 นางสาว วรรณภา รักนิยมวิทย์ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
11 6121154009 นางสาว ฐิติมา พรมชัย จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
12 6121154010 นางสาว ชุติมณฑน์ เกตุค า จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
13 6121154011 นาย พุทธิพงศ์ เกษรบัว จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
14 6121154012 นางสาว ฐาปนี คูณสว่าง จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
15 6121154013 นางสาว นันทกาญจน์ เดชจินดา จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
16 6121154014 นาย ปิยพงศ์ รอดแดง จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
17 6121154015 นางสาว ปิยฉัตร แตงทอง จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
18 6121154016 นางสาว พรทิพย์ ทองค า จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
19 6121154017 นาย ณัฐพล ทองค า จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
20 6121154018 นางสาว สุชาดา จีนสมุทร จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
21 6121154019 นางสาว กานต์มณี ทับแตง จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
22 6121154020 นางสาว ประภัสสร ธงอาษา จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
23 6121154021 นางสาว สุนิสา น้อยศรี จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
24 6121154022 นางสาว สิราวรรณ วิชัยดิษฐ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
25 6121154023 นางสาว ธัญวรัตน์ อายุเจริญกุล จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
26 6121154024 นางสาว ภัทรวดี ทองค าสุก จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
27 6121154025 นางสาว โสภาวดี ชูพุ่ม จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
28 6121154026 นางสาว ณัฐธิดา บันเทิง จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
29 6121154027 นางสาว ลลิศรา หมู่นิคม จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
30 6121154028 นางสาว กมลรัตน์ โพธ์ิขาว จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
31 6121154029 นางสาว ปวีณา ป้องแก้ว จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
32 6121154030 นาย พชรดล เดชพละ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
33 6121154031 นางสาว วิภาวี วิระพันธ์ุ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
34 6121154032 นางสาว ชฎาภา รสจันทร์ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
35 6121154033 นางสาว อรณิชา ไทยนาพา จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
36 6121154034 นางสาว มาลี สังข์แก้ว จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
37 6121154035 นางสาว กรกนก แพรขาว จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
38 6121154036 นางสาว กัญญารัตน์ เเรงข า จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
39 6121154037 นางสาว วรกมล ตันเจริญ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
40 6121154038 นางสาว อมรรัตน์ กันสุธา จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
41 6121154039 นางสาว ณัฐธิชา กรันย์ภัทรนิธิ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
42 6121154040 นางสาว อรอุษา เรืองเกษตร์ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1

โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

หมู่เรียน  D1



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6121154041 นาย นภสินธ์ุ วรรธนทวาทศ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
44 6121154042 นางสาว รัตน์วดี ด้วงแก้ว จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
45 6121154043 นางสาว วนิดา แก้วแกมทอง จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
46 6121154044 นางสาว ณัฐพร เกษพรหม จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
47 6121154045 นางสาว วิภาวดี งามลุน จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
48 6121154046 นางสาว ทิพธัญญา เหลืองคงทอง จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
49 6121154047 นางสาว กมลทิพย์ ศรศิลป์ชัย จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
50 6121154048 นางสาว สรยา พ่วงจาด จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
51 6121154049 นางสาว ธันยธร เทวชู จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
52 6121154050 นางสาว พัชราพรรณ รอดเส็ม จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
53 6121154051 นาย วรโชติ อ่อนศรีไพร จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
54 6121154052 นาย พีระ ฤทธ์ิเดช จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
55 6121154053 นาย พีรกานต์ พิมพ์สอน จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
56 6121154054 นางสาว วรางคณา ทับทองดี จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
57 6121154055 นางสาว นัสรินทร์ บือราเฮง จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
58 6121154056 นางสาว สุนิสา ขลิบเงิน จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
59 6121154057 นางสาว ธันยา ยู๋ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
60 6121154058 นางสาว นาดา วิลัย จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
61 6121154059 นางสาว ชานาภา อารมณ์ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1
62 6121154060 นาย เทพพิทักษ์ เจริญทัพ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D1



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121154061 นาย นิธิรุจน์ วรนันท์งามวงษ์ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D2
2 6121154062 นาย อาทิตย์ กล้าหาญ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D2
3 6121154063 นาย พีรพัฒน์ จุลประเสริฐ จิตวิทยา ครุศาสตร์ D2
4 6121154064 นางสาว สุจิตรา อาจพงษา จิตวิทยา ครุศาสตร์ D2
5 6121156001 นางสาว ภัณรดา วุฒิธนานันท์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
6 6121156002 นาย บรรณกร ส่งแสงทอง เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
7 6121156003 นางสาว กมลวรรณ บัวอินทร์ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
8 6121156004 นาย ชนะยุทธ์ิ เสาวคล เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
9 6121156005 นาย อานนท์ ทามา เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
10 6121156006 นาย ตะวัน โตทุ้ย เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
11 6121156007 นาย เกียรติศักด์ิ สิทธิบุ่น เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
12 6121156008 นาย ณัฐวุฒิ น่ิมอุบล เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
13 6121156009 นางสาว นิภาลักษณ์ วังหิน เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
14 6121156010 นาย วรากร สุนทรศารทูล เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
15 6121156011 นาย วรพจน์ เลียงตะมะ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
16 6121156012 นางสาว นิฤชา จันทร์ศรี เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
17 6121156013 นางสาว ชลธิชา ค าอ่อนสี เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
18 6121156014 นางสาว กนกพร แสงคล้าย เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
19 6121156015 นาย ธีรภัทร รักท้วม เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
20 6121156016 นาย ศตวรรษ โสมชัย เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
21 6121156017 นาย นภสินธ์ุ ศรชัย เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
22 6121156018 นางสาว น  าฝน ตรีเมฆ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
23 6121156019 นางสาว รัชนี ถวายธูป เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
24 6121156020 นางสาว นาตารี ชวดตระกูล เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
25 6121156021 นางสาว ปัทมาภรณ์ แป้งผง เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
26 6121156022 นาย โฆษิต แก้วล า เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
27 6121156023 นาย นพสิทธ์ิ ภัทรสันติภูมิ เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
28 6121156024 นางสาว ผุสดี ไชยสุข เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
29 6121156025 นาย สรัล ถาวรกุลเดช เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา ครุศาสตร์ D2
30 6181105001 นางสาว อาภาภรณ์ มิศิริ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
31 6181105002 นาย ชินกฤต หริคันธชาติ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
32 6181105003 นางสาว อธิวดี โสธรารังษี การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
33 6181105004 นางสาว ชนิดา นามสง่า การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
34 6181105005 นางสาว ภาร์ฝัน ห้วยทราย การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
35 6181105006 นางสาว สุธัญญา ถิตย์สมบูรณ์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
36 6181105007 นางสาว ตรียาภรณ์ คนซ่ือ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
37 6181105008 นางสาว พราวนภา อุปัญญ์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
38 6181105009 นางสาว กิติยากร ฤทธิแสง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
39 6181105010 นาย ปฏิภาณ สุวรรณไตรย์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
40 6181105011 นางสาว ธัญลักษณ์ สายแสน การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
41 6181105012 นาย ณัฐพงษ์ กุลวงศ์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
42 6181105013 นางสาว กันติยา ไชยสิงห์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2

หมู่เรียน  D2



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6181105014 นางสาว วรัญญา โคตรรักษา การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
44 6181105015 นาย นิธี จิตปรีดา การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
45 6181105016 นาย อุกฤษฎ์ แกมนิล การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
46 6181105017 นางสาว สิริอร ศรีอรุณ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
47 6181105018 นาย จิรวัฒน์ จิตใจงาม การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
48 6181105019 นางสาว สุจีรัตน์ เทียมม่วง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
49 6181105020 นางสาว เจนจิรา พวงรัตน์ การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
50 6181105021 นางสาว จริยา นาใจคง การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
51 6181105022 นาย ธนพล อ่ิมพูล การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
52 6181105023 นางสาว พรรษสรณ์ ดีเลข การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
53 6181105024 นางสาว ณิฐชานันท์ นพโรจน์ฐากุล การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
54 6181105025 นางสาว สิตานันท์ ค าสุพรหม การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
55 6181105026 นางสาว จิราพร สุทธิวรรณา การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
56 6181105027 นางสาว จิตราภรณ์ หงษาค า การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
57 6181105028 นางสาว สุนิศา ธุรี การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
58 6181105029 นางสาว พรธิดา ทองพรม การประถมศึกษา ครุศาสตร์ D2
59 6181107001 นางสาว วิจิตราภรณ์ นิตยโรจน์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D2
60 6181107002 นางสาว เพ็ญยุพา เสมศรี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D2
61 6181107003 นางสาว สุภาวดี สมหงษ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D2
62 6181107004 นางสาว เกศวรินทร์ ชิณวงศ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D2
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1 6181107005 นางสาว วรัทยา มุสิกธนชัย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
2 6181107006 นางสาว สุวรรณา วานิชดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
3 6181107007 นางสาว พนิดา จิตจักร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
4 6181107008 นางสาว กรรณิการ์ บุตรเตือน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
5 6181107009 นางสาว ณัฐตรีญา คงคูณ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
6 6181107010 นางสาว สุดาทิพย์ บุญเเสน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
7 6181107011 นางสาว กัซตูรีย์ มูฮิ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
8 6181107012 นางสาว ณัฐสุดา ค ารู้ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
9 6181107013 นางสาว สูติมาพร หาญโงน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
10 6181107014 นางสาว สิรินดา เจริญสุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
11 6181107015 นางสาว กฤษณา ดิษฐ์นวล การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
12 6181107016 นางสาว ภควดี จันทร์สุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
13 6181107017 นางสาว ณัฏฐณิชา ดุสอน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
14 6181107018 นางสาว พรพิมล ลาน  าค า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
15 6181107019 นางสาว เอเซีย ฐานิศร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
16 6181107020 นาย ภูมิพัฒน์ วงษ์ประชาศักย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
17 6181107021 นางสาว ศุภรา สุนทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
18 6181107022 นางสาว ณัฏฐริกา โพนค้อ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
19 6181107023 นางสาว ทัตพิชา ศิริธรรมมา การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
20 6181107024 นางสาว สุดารัตน์ หน้าหยก การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
21 6181107025 นางสาว นพภัสสร มีมาดี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
22 6181107026 นางสาว วฤนดา บุญจันทร์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
23 6181107027 นางสาว ฟาริดา ชมภูวงค์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
24 6181107028 นางสาว ปวริศา โนนค า การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
25 6181107029 นางสาว กนิษฐา ป่ินชูทอง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
26 6181107030 นางสาว พิมพ์ใจ วงค์แก้ววัน การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
27 6181107031 นางสาว พรลภัส ชินสกุลรัตนชัย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
28 6181107032 นางสาว ปลายฟ้า ประดิษฐ์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
29 6181107033 นางสาว อนุชิตา บุตรไทย การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
30 6181107034 นางสาว เกศรา ชุมสนาม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
31 6181107035 นางสาว จิรนัดดา ดาด้วง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
32 6181107036 นางสาว ฐาปนี มากยอด การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
33 6181107037 นางสาว สุวัจนี บุญแจ้ง การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
34 6181107038 นางสาว สุนิสา ขุนสิงห์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
35 6181107039 นางสาว อัจฉรา น้อยอามาตย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
36 6181107040 นางสาว เวธกา อยู่สุข การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
37 6181107041 นางสาว ไซนับ อับดุลเลาะ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
38 6181107042 นางสาว ปิยมินท์ กองเทียม การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
39 6181107043 นางสาว ชมพูนุท บุญมี การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
40 6181107044 นางสาว ปิยฉัตร ร่วมจิตร การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
41 6181107045 นางสาว มนัญชยา เหลือศิริ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3
42 6181107046 นางสาว ขวัญชนก อารีย์ การศึกษาปฐมวัย ครุศาสตร์ D3

หมู่เรียน  D3
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43 6181115001 นาย อนุชา จันโดด วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
44 6181115002 นางสาว ทิวาวรรณ ทองประสาร วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
45 6181115003 นางสาว สิริลักษณ์ ทองแบน วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
46 6181115004 นาย อุทัย เดชนอก วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
47 6181115005 นางสาว พนัชรมย์ เกิดแก้ว วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
48 6181115006 นางสาว เสาวลักษณ์ สวาสด์ิวงค์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
49 6181115007 นางสาว ปิยะนันท์ ด่านซ้าย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
50 6181115008 นางสาว รุจิกาญจน์ ริยาพันธ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
51 6181115009 นางสาว ธัญญารัตน์ ภักดีไทย วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
52 6181115010 นาย มังกร มีผล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
53 6181115011 นางสาว เพชรรัตน์ ชีพนุรัตน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
54 6181115012 นางสาว ศิริลักษณ์ สวัสด์ิพันธ์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
55 6181115013 นางสาว เปรมฤทัย คงชาติ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
56 6181115014 นางสาว เกล็ดมณี บารมี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
57 6181115015 นางสาว รสธร ชาลี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
58 6181115016 นางสาว ภัทราพร ชูศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
59 6181115017 นางสาว สิรามน ค าเลี ยง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
60 6181115018 นางสาว ธวัลพร เอ่ียมศรี วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
61 6181115019 นาย กฤติธี หีมปอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
62 6181115020 นาย ธันยบูรณ์ โสมศรีแพง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D3
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181115021 นางสาว พรชิตา สุขยัง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
2 6181115022 นางสาว กรกนก พนาอุดม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
3 6181115023 นาย อัครวิชญ์ อินทร์สกุล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
4 6181115024 นางสาว ผุสดี บุษราคัม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
5 6181115025 นางสาว ณัฐณิชา วิรัตน์ วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
6 6181115026 นางสาว นารีรัตน์ พิชิตภัยพาล วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
7 6181115027 นาย นิติธร แก้วแสงทอง วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
8 6181115028 นางสาว พัชชา แจ่มนิยม วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
9 6181115029 นางสาว สุภัสสรา หวังสุข วิทยาศาสตร์ท่ัวไป ครุศาสตร์ D4
10 6181147001 นางสาว สุทธิดา ม่ันปืน พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
11 6181147002 นาย รณกฤต อนันทศรี พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
12 6181147003 นางสาว ปิยวรรณ ทัดวงค์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
13 6181147004 นางสาว ศิริวรรณ สุภาพ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
14 6181147005 นาย พัชรพล เฟ่ืองจันทร์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
15 6181147006 นาย อาทิตย์ นาวารัตน์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
16 6181147007 นางสาว ชุลีพร วงศ์สุวรรณ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
17 6181147008 นางสาว ชลลดา สหุนิล พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
18 6181147009 นาย กาญจนพงศ์ วงศ์เรือง พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
19 6181147010 นาย ภาณุมาศ ศิริมานิตย์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
20 6181147011 นางสาว สุธินาจ ศิริโชติ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
21 6181147012 นางสาว เมธิตา โกมลสิงห์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
22 6181147013 นาย พีรวัส สินปรีดี พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
23 6181147014 นาย ทวีศักด์ิ กุลกั ง พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
24 6181147015 นาย กิตติศักด์ิ ยะปะตัง พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
25 6181147016 นางสาว อโรชา ชัยพรพิศุทธ์ิ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
26 6181147017 นาย สยุมพร สมตน พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
27 6181147018 นาย ธนกฤต ช านาญ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
28 6181147019 นางสาว กนกวรรณ ขวัญสุข พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
29 6181147020 นาย อดิศักด์ิ รัศมี พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
30 6181147021 นาย ศุธการ หึมวัง พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
31 6181147022 นางสาว ชลดา แพงมาก พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
32 6181147023 นางสาว มุกขรินทร์ พุ่มลอยฟ้า พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
33 6181147024 นาย ศิรสิทธ์ิ สมวงศ์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
34 6181147025 นางสาว ปณิตา พิลาดี พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
35 6181147026 นาย พานุ วิเศษภักดี พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
36 6181147027 นาย ชาวรรณ พ่วงเสมา พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
37 6181147028 นาย สราวุธ แก้วนิตย์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
38 6181147029 นางสาว เกตุวลี ไชยชะนะ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
39 6181147030 นางสาว พิมพ์ชนก ก าริสุ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
40 6181147031 นางสาว แพรวนภา อ่อนค าหล้า พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
41 6181147032 นางสาว เบญญทิพย์ เขียวราชา พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
42 6181147033 นางสาว ศิริวรรณ์ สุขเกษม พลศึกษา ครุศาสตร์ D4

หมู่เรียน  D4



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6181147034 นางสาว จิรัชญา ชาดี พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
44 6181147035 นางสาว อัมพาพัชร์ พรรณโรจน์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
45 6181147036 นาย รัชพล เปลรินทร์ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
46 6181147037 นาย วิทวัส ญัตติเกื อกูล พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
47 6181147038 นาย ชยพล สร้อยสังข์หวาน พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
48 6181147039 นาย ชัชวาล ผ่องอ าพล พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
49 6181147040 นาย ธนชิต ธิธรรมมา พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
50 6181147041 นาย ธนาวิน เกิดภู่ พลศึกษา ครุศาสตร์ D4
51 6181125001 นางสาว วโรชา สาธุรัตน์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
52 6181125002 นางสาว จตุพร ฉัตรอักษรานนท์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
53 6181125003 นาย ศุภชัย ท้วมเพ่ิมทรัพย์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
54 6181125004 นางสาว จิรวดี หวานช่วย ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
55 6181125005 นางสาว สุนิสา งามผ่อง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
56 6181125006 นาย นพรัตน์ ย่ิงเสมอ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
57 6181125007 นางสาว รวิภา ภาควิธี ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
58 6181125008 นางสาว ฐิติชญา แก้วมาคูณ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
59 6181125009 นางสาว ชนาธิป สุวรรณอ่อน ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
60 6181125010 นางสาว จิราภา แก่นสลุง ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
61 6181125011 นาย ภาณุพล เผือกขจร ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4
62 6181125012 นาย ฐานัส เสมอเหมือน ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D4



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181125013 นางสาว เอื อมพร ดวงแก้ว ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
2 6181125014 นางสาว ผ่องนภา พงษ์นัยรัตน์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
3 6181125015 นาย ศักด์ิดา ยางล่ิม ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
4 6181125016 นางสาว นภสรณ์ ป้องแก้ว ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
5 6181125017 นางสาว วรดา ป่ินแก้ว ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
6 6181125018 นางสาว ชญานนท์ ปัตตะเน ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
7 6181125019 นาย วิทวัส ศรีจันทร์โคตร ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
8 6181125020 นางสาว ลลนา สงวนทรัพย์ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
9 6181125021 นางสาว ธิติสุดา ไทยประดิษฐ ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
10 6181125022 นางสาว สุดารัตน์ เบียนชัย ศิลปศึกษา ครุศาสตร์ D5
11 6121207001 นาย กิตติกร หนูด า วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
12 6121207002 นางสาว เบญจวรรณ ช้างกล่อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
13 6121207003 นางสาว วิมล ชมช่ืน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
14 6121207004 นาย รนกฤต คงสุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
15 6121207005 นางสาว อรนาฏ เจียมสง่า วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
16 6121207006 นางสาว รุ่งอรุณ ประทุมมาตย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
17 6121207007 นาย อนุชา ศรีลาชัย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
18 6121207008 นาย ณัฐวุฒิ ลีลาวิเศษศักด์ิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
19 6121207009 นาย อนุรักษ์ ช้อนพิมาย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
20 6121207010 นาย ณัฐวุฒิ สิงห์น้อย วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
21 6121207011 นาย ชญานนท์ ชาณุภาต วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
22 6121207012 นาย รุจนากร น้อยพยัคฆ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
23 6121207013 นางสาว ศรศิรินทร์ จะโนรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
24 6121207014 นาย ต่อลาภ วงศ์เกลี ยง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
25 6121207015 นาย รัฐกานต์ ฤกษ์สมสกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
26 6121207016 นาย รัชภูมิ แซ่ลี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
27 6121207017 นาย จุฑาเทพ แก่นประยูร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
28 6121207018 นาย กฤษณพงษ์ ศรีน่าน วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
29 6121207019 นาย บุญญฤทธ์ิ ไชยชนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
30 6121207020 นาย ภุชงค์ รัสมีพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
31 6121207021 นาย นันทมนต์ พบบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
32 6121207022 นาย ณัฐดนัย ภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
33 6121207023 นาย ธนชิต เจนกิจทวีย่ิง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
34 6121207024 นาย ธาริต รุ่งแจ้ง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
35 6121207025 นาย ภัทรินทร์ คล้ายภู่ทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
36 6121207026 นาย ธงชัย หาญบวรวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
37 6121211001 นางสาว นิราวรรณ กับสูงเนิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
38 6121211002 นางสาว สริตา ชาญศึก วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
39 6121211003 นางสาว ณัชนันท์ อุ่นเธียรนันท์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
40 6121211004 นางสาว กรรณิการ์ อนุพิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
41 6121211005 นางสาว รัมภ์รดา เจตนะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
42 6121211006 นางสาว กรรณิการ์ ภู่โพธ์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5

หมู่เรียน  D5



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6121211007 นางสาว ณัฐนรี เพ็งวัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
44 6121211008 นางสาว พิมพ์ลภัส จันทร์แย้มสงค์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
45 6121211009 นางสาว สุภิญญา มาจุ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
46 6121211010 นาย คณุตม์ บุญล้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
47 6121211011 นางสาว พัชราภรณ์ บัวข า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
48 6121211012 นางสาว กุลลิสรา ดุษฎีวิมล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
49 6121211013 นางสาว วันวิสา มุตะถา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
50 6121211014 นางสาว ญดาพร อิงอ้น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
51 6121211015 นางสาว วรรณวิภา แสงอินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
52 6121211016 นาย จักรรินทร์ จันหุณี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
53 6121211017 นางสาว นฤมล แหทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
54 6121211018 นางสาว เจนจิรา ศรีฟองจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
55 6121211019 นางสาว วนิดา ศรีเลิศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
56 6121211020 นางสาว กรกนก พุ่มพฤกษ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
57 6121211021 นางสาว วิชญาพร สุโพธ์ิเงิน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
58 6121296001 นางสาว ธัญวรัตม์ อยู่ปาน เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
59 6121296002 นางสาว รุ่งนภา พิมเสน เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
60 6121296003 นาย ธัชพล ประสาทศิลปิน เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
61 6121296004 นางสาว จุฑามาศ พรสุขจันทรา เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5
62 6121296005 นางสาว นวพร พุทธานุ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D5



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121296006 นางสาว รตินันท์ บุญเกิด เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
2 6121296007 นางสาว พรทิวา ฐานะ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
3 6121296008 นาย นรวรา คนหาญ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
4 6121296009 นางสาว ธิติมา เจริญสุข เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
5 6121296010 นางสาว อาริษา เพ่ิมพงศ์ศิริ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
6 6121296011 นาย นพรุจน์ สิมพิมาย เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
7 6121296012 นางสาว ขนิษฐา วงษ์ราษฎร์ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
8 6121296013 นาย ธนาวุธ ไกรวงษ์ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
9 6121296014 นาย ธีรวัจน์ ชาค า เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
10 6121296015 นางสาว ป่ินชนก หวานสนิท เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
11 6121296016 นางสาว ล าดวน ธรรมธุระ เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
12 6121296017 นาย ธนาดล เกิดผดุง เกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
13 6121216001 นางสาว กัลยรัตน์ พรประยุทธ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
14 6121216002 นางสาว ธิดารัตน์ บุตรสิทธ์ิ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
15 6121216003 นางสาว อ าภาพร ค าวงษา เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
16 6121216004 นาย ปฎิภาณ ใจอดทน เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
17 6121216005 นางสาว ลดาวัลย์ โพธ์ิพรม เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
18 6121216006 นางสาว รัตติยากร เพชรนอก เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
19 6121216007 นางสาว ปิยวรรณ มาชัย เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
20 6121222001 นางสาว ศุกลภัทร ยูลือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
21 6121222002 นางสาว สิรินยา สิทธิศร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
22 6121222003 นางสาว กิติพร จันเต คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
23 6121222004 นางสาว สุพัตรา เนตรขัน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
24 6121222005 นางสาว สุพิชญา แก้วคง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
25 6121222006 นางสาว รัตนา โอภาสวงษ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
26 6121222007 นางสาว จันทรรัตน์ กาดนอก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
27 6121222008 นางสาว จารวี ฮุยเป้า คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
28 6121222009 นาย อรรถพล หอมสิน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
29 6121222010 นางสาว สุณิสา นาคฤทธ์ิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
30 6121222011 นางสาว ธาราทิพย์ ค าน้อย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
31 6121222012 นางสาว ภัทรศรี เมืองนอง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
32 6121223001 นางสาว ณัฐชา การะเกตุ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
33 6121223002 นางสาว มณีรัตน์ งามโต ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
34 6121225002 นางสาว ชนกสุดา ทองเกลียว ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
35 6121225003 นาย นราศักด์ิ ถิระกุลธนพัฒน์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
36 6121225004 นาย พิชญากร เจริญรักษ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
37 6121225005 นาย เพ่ิมพงศ์ นาทองลาย ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
38 6121225006 นางสาว วรัญญา เนตรบุญ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
39 6121225007 นางสาว อริสรา บุญมี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
40 6121225008 นาย ปภังกร ชุมพล ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
41 6121225009 นาย พงษภัทร พรส่ี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
42 6121225010 นาย สิทธิพงษ์ ประโยชน์มี ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6

หมู่เรียน  D6
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43 6121225011 นาย วัชรพล นิตยศร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
44 6121226001 นาย ภัทธนดนธ์ เนียมสด ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
45 6121226002 นางสาว ศศิประภา ศรีด า ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
46 6121226003 นางสาว เบญจวรรณ แสงเพชรด า ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
47 6121226004 นางสาว ณัฐรุจา จันทร์เสน ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
48 6121226005 นาย ศรัณยู ธนะด ารงชัยพร ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
49 6121226006 นางสาว นิชาภา ลอยอากาศ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
50 6121226007 นางสาว ลักษมี มังกรศักด์ิสิทธ์ิ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
51 6121226008 นางสาว จิรปภาร์ ธัญญะชาติ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
52 6121226009 นางสาว ศศิประภา ภู่ทอง ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
53 6121226010 นางสาว จิรัชญา เบญจสงวนวงศ์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
54 6121226011 นางสาว กัญญรัตน์ เพชรสนธ์ิ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
55 6121226012 นาย เจษฎาภรณ์ จันทขันธ์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
56 6121226013 นาย วัชรธร แผนพุทธา ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
57 6121226014 นาย โชติอนันต์ เทียกลาด ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
58 6121226015 นางสาว ดาราวรรณ อ่อนบัว ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
59 6121226016 นางสาว วารุณี ม่วงน้อย ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
60 6121226017 นาย ชิตพล เพชรวงษ์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
61 6121226018 นางสาว วชิรา พุ่มสีนิล ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
62 6121226019 นางสาว จิดารัตน์ นฤภัย ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D6
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121226020 นางสาว ปวีณอร พินสอน ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
2 6121226021 นางสาว ดาราพร มีเปรม ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
3 6121226022 นาย สุชาครีย์ จันทาสี ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
4 6121226023 นาย สุพงศ์ ตั งศรีรพีพันธ์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
5 6121226024 นางสาว กนกวรรณ ภาพยนต์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
6 6121226025 นางสาว ขนิษฐา งานประเสริฐกุล ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
7 6121226026 นาย นันทวัฒน์ ทิวาค า ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
8 6121226027 นางสาว อรนุช เหล็กจาน ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
9 6121226028 นางสาว อรวรรณ เหล็กจาน ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
10 6121226029 นางสาว ฐานิต ตูมทอง ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
11 6121226030 นางสาว บัณฑิตา เป้ียจันทีก ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
12 6121226031 นาย นครินทร์ กันค า ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
13 6121226032 นาย กิตติธัช แสนจุ่มจันทร์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
14 6121226033 นางสาว พรไพลิน ศิริกุล ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
15 6121226034 นาย คุณานนต์ จ้อยเจือ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
16 6121226035 นาย อธิสันต์ ปราบไกรสีห์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
17 6121226036 นาย ปิยะวัฒน์ ล้วนเจริญ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
18 6121226037 นาย วิศรุต แก้วหยก ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
19 6121226038 นางสาว ดรุณี แก้วใส ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
20 6121226039 นาย กุลธร พรสิงห์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
21 6121226040 นางสาว ศศิธร สมบูรณ์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
22 6121226041 นาย ศุภสัณห์ ศรีรัตน์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
23 6121226042 นาย ธนพล จันนีย์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
24 6121226043 นาย ธนพล เทพอวยชัย ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
25 6121226044 นาย ภูมินทร์ แสงสิน ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
26 6121226045 นาย ชิตพล แซ่โง้ว ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
27 6121226046 นางสาว สุภาพร ลังลาภ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
28 6121226047 นางสาว อนัญลักษณ์ สุนทรธีรภาพ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
29 6121226048 นางสาว นฤมล แซ่อื อ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
30 6121226049 นาย อพัทธ์ แซ่ตั ง ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
31 6121226050 นางสาว ดวงพร เชิดชูพันธ์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
32 6121226051 นาย รัฐศิษฏ์ เสริมแสนยาวณิช ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
33 6121226052 นาย ณัฐวุฒิ กุลแพทย์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
34 6121226053 นางสาว เปมิกา ริ วรุจเรข ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
35 6121226054 นาย ธนกร แซ่ตั ง ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
36 6121226055 นางสาว วัลทิวา ชีวะธรรม ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
37 6121226056 นางสาว ธีรารัตน์ สมบัติวิริยพร ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
38 6121226057 นาย วสันต์ พันธ์ุแก้ว ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
39 6121226058 นางสาว เอมวิกา ขัตติวัง ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
40 6121226059 นางสาว วันใส เขือดประโคน ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
41 6121226060 นาย ณัฐวุฒิ หงษ์จุ้ย ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
42 6121226061 นางสาว ธนภรณ์ ณ บางช้าง ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7

หมู่เรียน  D7
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43 6121226062 นาย ทิฆัมพร พลายเพชร ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
44 6121226063 นาย กิตติธัช พุฒิธีระโชติ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
45 6121226064 นางสาว กัญญารัตน์ เมฆนามนิตย์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
46 6121226065 นางสาว เมษนีย์ อดเหนียว ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
47 6121226066 นางสาว ศศิธร ใจภักดี ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
48 6121226067 นาย วทัญญู หวังผล ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
49 6121226068 นาย ภิญโญ ค าจ๊ะ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
50 6121226069 นาย นิรุตน์ วงษ์ขันธ์ ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
51 6121226070 นาย กิติวัฒน์ ประทีปจ ารัสกุล ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
52 6121226071 นางสาว อรปรียา เสาไม้แก่น ผู้ประกอบการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
53 6121232001 นาย ภูรินท์ ภู่พลพิศาล แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
54 6121232002 นาย นิรุธ เกตุหอม แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
55 6121232003 นาย พีระพงษ์ เชื ออ่อน แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
56 6121232004 นางสาว ฐินรินทร์ แนวบุตร แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
57 6121232005 นาย พิจักษณ์ ศรีนา แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
58 6121232006 นางสาว มณีกาญจน์ เย็นฉ่ า แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
59 6121232007 นางสาว ปภาวรินท์ เพ่ิมบุญมาก แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
60 6121232008 นาย ชนะกานต์ จิรตระกูล แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
61 6121232009 นางสาว วรรณสิริ บุญสว่าง แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
62 6121232010 นางสาว รพีพรรณ พันธ์ุสิทธิเดช แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D7
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121232011 นาย ณัฐวุฒิ ทิพย์โกศลวงศ์ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
2 6121232012 นาย ภูวนาท ธนจินดา แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
3 6121232013 นาย พิสิฐ เลี ยงกิตติกุล แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
4 6121232014 นาย ธาดา นามยงค์ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
5 6121232015 นาย เมธาวุฒิ สายเเสง แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
6 6121232016 นาย เสฏฐพงศ์ ธรรมนพเก้า แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
7 6121232017 นาย ธนูชัย เอกบุตร แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
8 6121232018 นางสาว สิริรัตน์ นิลศรี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
9 6121232019 นางสาว บุษรา มีบุญ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
10 6121232020 นางสาว อลิษา อีสมาแอล แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
11 6121232021 นางสาว โยษิตา นิธิตาเมธาศักด์ิ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
12 6121232022 นางสาว รัตติยาณี สีงามดี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
13 6121232023 นาย ภารุจ พูลอ าไภย์ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
14 6121232024 นาย ชนกันต์ เพียรผาติกุล แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
15 6121232025 นางสาว นภสร สังวาลประกายแสง แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
16 6121232026 นางสาว พลอยพรรณ แซ่พัว แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
17 6121232027 นาย สุรศักด์ิ พูนกลาง แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
18 6121232028 นางสาว ปวรรัตน์ รอดพานิช แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
19 6121232029 นางสาว ศุภาพิชญ์ จ่ันทิพย์ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
20 6121232030 นาย ธนัท แสงก่ิง แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
21 6121232031 นาย ราชานนท์ เสาศิลา แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
22 6121232032 นางสาว พัทธ์ธีรา ณรงค์เดชสกุล แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
23 6121232033 นาย ธีรภัทร โค้วสวัสด์ิ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
24 6121232034 นาย ธนดล กนกวลัยวรรณ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
25 6121232035 นางสาว พิชชา แก้วบัวดี แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
26 6121232036 นาย ธนาพันธ์ ราชสีห์ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
27 6121232037 นาย สิชล ฉายแก้ว แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
28 6121232038 นางสาว สตรีรัตน์ สนร้อย แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
29 6121232039 นาย ธนภัทร วิชิตานุรักษ์ แอนิเมช่ันและดิจิทัลมีเดีย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
30 6121292001 นาย พันธวิธ อินทร์จันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
31 6121292002 นาย แสงอรุณ บัวชาวเกาะ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
32 6121292003 นาย ภานุพัฒน์ สอนเต็ม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
33 6121292004 นาย ธวัชชัย มังษะชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
34 6121292005 นาย ธนพล แซ่เอี ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
35 6121292006 นางสาว ธัญญารัตน์ ประกอบมิตร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
36 6121292007 นาย จิรศักด์ิ ชมเชย เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
37 6121292008 นาย ไชยวัฒน์ ด ารงพากเพียร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
38 6121292009 นาย วรดร ฉัตรเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
39 6121292010 นาย ณภัทร ชานมณีรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
40 6121292011 นาย ฐานทัพ พิพัฒน์เพชรภูมิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
41 6121292012 นาย พีรณัฐ ลัทธิพรหม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
42 6121292013 นาย ชลสิทธ์ิ สุวรรณาศรัย เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8

หมู่เรียน  D8
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43 6121292014 นางสาว อินทุอร ครุฑน่วม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
44 6121292015 นางสาว วิรงรอง ตะบองเพ็ชร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
45 6121292016 นาย วัชรพล จงเพ็งกลาง เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
46 6121292017 นาย ธนธัส ชูลี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
47 6121292018 นางสาว ฉัตรวีรยา มุ่งงาม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
48 6121292019 นาย วุฒิชัย ชายทวีป เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
49 6121292020 นาย พิชญุตม์ สุวรรณพรรค เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
50 6121292021 นาย วิทยา คุณาธรวิศิฏฐิกุล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
51 6121292022 นางสาว สุพิชชา แก่นการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
52 6121292023 นาย ธิติสรรค์ ม่วงศรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
53 6121292024 นาย สุทธิพงศ์ โพธ์ิวิทูล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
54 6121292025 นาย ณัฐวุฒิ อินอุดม เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
55 6121240001 นาย ธีรพงษ์ พรมส ารี เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
56 6121240002 นางสาว พิมพกานต์ ทองค าแพ้ว เคมีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
57 6121251001 นางสาว ปวันรัตน์ รอดเจริญ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
58 6121251002 นางสาว ดวงพร สมยืน จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
59 6121251003 นางสาว สกาวจิตร จเรฤทธ์ิ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
60 6121251004 นาย ชินดนัย ต่ายจันทร์ จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
61 6121256001 นางสาว มณนิจสร พิพัฒน์คุณาสิน การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
62 6121256002 นางสาว จรรธร กลมเกลียว การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D8
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121256003 นางสาว ณัฐณิชา สาคร การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
2 6121256004 นางสาว อัสมะ สะบูดิง การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
3 6121256005 นางสาว กวิสรา ไกรนรา การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
4 6121256006 นางสาว ศิราภรณ์ ธรรมชาติ การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
5 6121256007 นางสาว ศิริลักษณ์ หล่ออินทร์ การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
6 6121256008 นางสาว จิรภิญญา สุวรรณรอด การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
7 6121256009 นาย ฮีซาม มะตาเฮ การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
8 6121256010 นางสาว นัสนี ปาเกสาแม การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
9 6121256011 นางสาว นิอัสนีตา นาแซ การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
10 6121256012 นางสาว เบญจวรรณ ขันแก้ว การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
11 6121256013 นางสาว อินธิกาณจ์ แต้มงาม การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
12 6121256014 นางสาว ลักษณา หลงโหรด การแพทย์แผนไทย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
13 6121281001 นาย ศัจกรณ์ สร้อยสน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
14 6121281002 นาย จิรวัฒน์ กลับสุข เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
15 6121281003 นาย จตุพร บุญมาก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
16 6121281004 นาย จิรวัฒน์ แก้วบุญ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
17 6121281005 นาย ยศธร พานทอง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
18 6121281006 นาย ณรงค์ฤทธ์ิ ฮุยนอก เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
19 6121281007 นาย อรันตชา บุญสอด เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
20 6121281008 นางสาว ลิตา แหวนแก้ว เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
21 6121281009 นางสาว ศาทืณี เจริญชัย เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
22 6121281010 นาย ธาราดล ผิวละออง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
23 6121281011 นางสาว อาภากร ลิขิตชาญวิทย์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
24 6121281012 นาย ธนกฤต จินดาศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
25 6121281013 นาย ธนพล โสภโน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
26 6121281014 นาย กษมา หวานช่ืน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
27 6121281015 นาย นาวี ศรีแพร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
28 6121281016 นาย นัทธพงศ์ วงศรี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
29 6121281017 นาย พีระพล วงษ์สินธ์ุ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
30 6121281018 นาย พงศธร บุญชู เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
31 6121283001 นางสาว สาวิตรี ระดาพงษ์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
32 6121283002 นางสาว ณิชภัทร แก้วคร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
33 6121283003 นางสาว ปิยธิดา ดงวิลาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
34 6121283004 นางสาว พัชรินทร์ ผ่านสะอาด อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
35 6121283005 นางสาว ปภาวดี คุตตะนันท์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
36 6121283006 นางสาว วิไลลักษณ์ ไชยภักด์ิ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
37 6121283007 นางสาว ณัฐวรรณ ณุวงษ์ศรี อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
38 6121283008 นางสาว ลลิดา หารเขมร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
39 6121283009 นางสาว นลิณี จูมศิลป์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
40 6121283010 นางสาว ปณิตา ชูสุวรรณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
41 6121283011 นางสาว สมฤทัย ชูศักด์ิชัยรัตน์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
42 6121283012 นางสาว ศิริวรรณ คงปราณ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9

หมู่เรียน  D9
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43 6121283013 นางสาว สุพัตรา ฤทธานันท์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
44 6121283014 นางสาว กฤติยา คันธมาลย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
45 6121283015 นางสาว เพ็ญนภา ปัตติทานัง อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
46 6121283016 นาย นพเกล้า บุญค า อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
47 6121283017 นางสาว ราตรี ประยงค์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
48 6121283018 นางสาว สุพัตรา กาศรัมย์ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
49 6121283019 นางสาว ภัคจีรา ศรีกระทุม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
50 6121284001 นางสาว อรไพลิน ขันสันเทียะ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
51 6121284002 นางสาว จันทร์เพ็ญ แช่มช้อย ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
52 6121284003 นางสาว วิกานดา สินทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
53 6121284004 นาย ชัยวัฒน์ เอียผา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
54 6121284005 นาย จีรวัฒน์ จันทร์เต็มดวง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
55 6121284006 นางสาว สิริพร หอมทวนลม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
56 6121284007 นางสาว ปภาวี เจริญเเก้ว ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
57 6121291001 นางสาว สวรส ช่วงบัว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
58 6121291002 นางสาว ธันยาภรณ์ วาสะศิริ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
59 6121291003 นางสาว นลิตา วงษ์โคกสูง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
60 6121291004 นาย สิทธิพร สว่างอารมณ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
61 6121291005 นางสาว นิรมล บัวไข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
62 6121291006 นางสาว สุธารีรัตน์ ธรรมไพศาล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D9
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121291007 นางสาว นิรันตี วันเพ็ญ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
2 6121291008 นางสาว ณัฐกานต์ หงษ์ส าโรง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
3 6121291009 นางสาว ลลินทิพย์ จันทร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
4 6121291010 นางสาว พนิดา มีศรีสวัสด์ิ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
5 6121291011 นางสาว จิรัชญา เป็ดทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
6 6121291012 นางสาว จิรภัทร อ่อนศรี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
7 6121291013 นางสาว มารีนา หมัดหมอ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
8 6121291014 นางสาว อาทิติญา เต้าหู้ขาว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
9 6121290001 นาย กฤษณะ หวังโตกลาง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
10 6121290002 นาย อดิศักด์ิ คลองทุ่ง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
11 6121290003 นางสาว ปัณฑิตา ศักด์ิสง่ากุล การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
12 6121290004 นาย วุฒิชัย ชาติพุก การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
13 6121290005 นาย นนที ลาดสีโท การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
14 6121290006 นาย ธนาวุฒิ ใบตานี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
15 6121290007 นาย อนิรุจน์ ฤทธ์ิจุรี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
16 6121290008 นางสาว นงค์รัตน์ กล่ินส าแดง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
17 6121290009 นาย ศิริชัย คัมภีร์วงศ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
18 6121290010 นาย รัชชานนท์ ธูปหอม การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
19 6121290011 นางสาว สุภาวดี ภู่น้อยศักด์ิ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
20 6121290012 นางสาว พรนภัส วิจิตรจันทร์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
21 6121290013 นางสาว ศิริลักษณ์ ปริพินิจฉัย การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
22 6121290014 นาย ชาญยุทธ ถาวร การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
23 6121290015 นางสาว สกุณา ประเสริฐศรี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
24 6121290016 นาย อมรเทพ บุญมี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
25 6121290017 นางสาว ปทุมมา ชมภูพื น การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
26 6121290018 นางสาว สุทธิภัทร ดังก้อง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
27 6121290019 นางสาว วราพร สว่างเนตร์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
28 6121290020 นางสาว จิตรลดา พวงเพชร การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
29 6121290021 นางสาว จิดาภา ทองมาก การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
30 6121290022 นางสาว ศิวเนตร์ จันทราศรี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
31 6121290023 นางสาว พิชญาภา พ่ึงพงษ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
32 6121290024 นาย จิรายุทธ ประดับนาค การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
33 6121290025 นาย ธนพล อาด า การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
34 6121290026 นางสาว มนัสญา สงัดกิจ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
35 6121290027 นางสาว ณัฐสุดา ลุยลาภ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
36 6121290028 นางสาว ศศิธร สีแดงก่ า การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
37 6121290029 นาย สหรัฐ บุญมา การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
38 6121290030 นาย ธรรมนูญ จันทร์พยัคฆ์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
39 6121290031 นาย จิรายุ โคตรแก้ว การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
40 6121290032 นางสาว อรวรรณ ชูช้อย การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
41 6121290033 นางสาว วรินทร สานหมวง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
42 6121290034 นาย นายสุชัช ข าคล้าย การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10

หมู่เรียน  D10
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43 6121290035 นางสาว ชนัญญา โพธ์ินอก การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
44 6121290036 นาย ปวเรศ ดิศสังวร การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
45 6121290037 นาย ศุภจิตร อดุลรัตนไพร การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
46 6121290038 นาย ยศวิน เพ็ชร์สว่างเกิด การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
47 6121290039 นาย อนุสรณ์ สุวรรณีชาติ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
48 6121290040 นางสาว วิภาวดี กุลาชาติ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
49 6121290041 นางสาว จารุพัฒน์ ช่างประโคน การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
50 6121290042 นาย ทีปกร หนักตื อ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
51 6121290043 นางสาว พัชราภรณ์ สุขต่าย การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
52 6121290044 นาย วรเชษฐ์ แหน่งมี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
53 6121290045 นาย นครินทร์ ขันศรี การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
54 6121290046 นาย กันตินันท์ พรมน้อย การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
55 6121290047 นางสาว ศศิกานต์ ใจกล้า การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
56 6121290048 นาย ราชนาวี วงศ์สนิท การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
57 6121290049 นางสาว บัว ลัมมะพ้อ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
58 6121290050 นาย ศุภณัฐ กล่อมก่ิง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
59 6121290051 นาย พิพัฒน์ แจ่มคล้าย การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
60 6121290052 นาย จิรศักด์ิ บุตรค า การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
61 6121290053 นาย สุพพัต ส าเภาทอง การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10
62 6121290054 นาย บริพัตร พวงเขียว การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D10



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121290055 นางสาว กรกมล โฆษาวิวรรธน์ การจัดการวิศวกรรมการผลิตและโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
2 6121602001 นาย ณัฐพงศ์ พูลสวัสด์ิ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
3 6121602002 นาย โกวิท วัตตะสิริชัย วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
4 6121602003 นางสาว เนตรนภา อร่ามเรือง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
5 6121602004 นางสาว รัชวิภาวงศ์ ช่องลมกรด วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
6 6121602005 นาย อัมรินทร์ ทองค า วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
7 6121602006 นาย ณัฐชัย แสนเสร็จ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
8 6121602007 นาย พุฒิพงศ์ ประดิษฐ์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
9 6121602008 นาย จรรกรินทร์ ค าชู วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
10 6121602009 นาย ปรเมศวร์ สายชู วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
11 6121602010 นางสาว ภัทรภร วรรณศรี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
12 6121602011 นาย ยศพล ทองขาว วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
13 6121602012 นาย เปรมชนก ภูศรี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
14 6121602013 นาย เรืองศักด์ิ ทะนันใจ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
15 6121602014 นาย นพรัตน์ ค าศรี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
16 6121602015 นาย ธนากร ค าศรี วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
17 6121602016 นาย สิทธิโชค รถทอง วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
18 6121602017 นาย นที อ๊อตจังหรีด วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
19 6121602018 นาย พีรพล ธงสะอาด วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
20 6121602019 นาย อิทธิพล ฉ่ าพรมราช วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
21 6121602020 นาย จตุพล ค าสิงห์ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
22 6121602021 นาย ปรเมษ ปราบเสร็จ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
23 6121602022 นาย ศณัฐพงษ์ ไตรพันธ์ุ วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
24 6121602023 นาย กฤตนัย กีวาท วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
25 6121602024 นาย ธีรเจต เฉลิมพล วิศวกรรมไฟฟ้าเคร่ืองกลการผลิต วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
26 6121604001 นาย โสภณวิชญ์ เจริญศรีพงษา วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
27 6121604002 นางสาว ธัญญารัตน์ พลเย่ียม วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
28 6121604003 นาย ณัฐพล นิลวรรณ วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
29 6121604004 นาย เอกราช ภูชมศรี วิศวกรรมการผลิตและออกแบบแม่พิมพ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
30 6121802001 นางสาว วริศรา พิพิธกุล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
31 6121802002 นางสาว ศิลาลัย อิงชัยภูมิ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
32 6121802003 นางสาว จิรภัทร ขิปวัตร สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
33 6121802004 นางสาว เบญจมาศ ดาวตาล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
34 6121802005 นางสาว พรธิตรา ปทุมวัน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
35 6121802006 นาย พลทัศน์ สุขพรวิทวัส สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
36 6121802007 นางสาว พิชญา ดวงระหว้า สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
37 6121802008 นางสาว รัตนาภรณ์ ฉวีค า สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
38 6121802009 นางสาว สุภัสสร เจือจันทร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
39 6121802010 นางสาว สุนิศา รุ่งสว่าง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
40 6121802011 นางสาว นภสร ศรีกุล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
41 6121802012 นางสาว พรชิตา แสนค า สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
42 6121802013 นางสาว ปภัสรา สมัครสมาน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11

หมู่เรียน  D11
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43 6121802014 นางสาว หทัยภัทร ทรงสุข สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
44 6121802015 นางสาว นิภาพร ศรีแก้ว สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
45 6121802016 นางสาว นุรฮายาตี สือมะแอ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
46 6121802017 นางสาว ฟารียานา มะ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
47 6121802018 นางสาว ยูฟาอีด๊ะ เจ๊ะโซ๊ะ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
48 6121802019 นางสาว จริยา คงถาวร สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
49 6121802020 นางสาว ณัฐกานต์ เครือแวงมล สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
50 6121802021 นางสาว กนกกร ป้องสนาม สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
51 6121802022 นางสาว อมรรัตน์ ทองคง สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
52 6121802023 นางสาว ฉันทนาพร ศุภศร สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
53 6121802024 นางสาว ศศิธร อู่สิน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
54 6121802025 นางสาว ป่ินอนงค์ บ่อชน สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
55 6121295001 นาย อิงครัต ภู่เกตุ นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
56 6121295002 นางสาว ขวัญแก้ว บุญศรี นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
57 6121295003 นาย ปฏิคม กาจนราวุฒิ นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
58 6121295004 นางสาว นภาพร ฉิมชาญเวช นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
59 6121295005 นาย รัตนะ สอนทอง นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
60 6121295006 นางสาว ปาริชาติ จันทะขาว นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
61 6121295007 นางสาว นัฐมน อาคะมาตร นวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
62 6121297001 นางสาว สิริรัตน์ ศรีเมฆ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D11
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121297002 นางสาว อรอุมา บุญยัง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
2 6121297003 นางสาว ณัฐธิณี พรหนอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
3 6121297004 นาย ภานุพงศ์ สิงห์มนัส เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
4 6121297005 นาย ทีฆทัศน์ ชาววาปี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
5 6121297006 นางสาว บุษบากร เงินสง่า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
6 6121297007 นางสาว กนกวรรณ กองตุ้น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
7 6121297008 นางสาว อรญา อิฐรัตนะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
8 6121297009 นาย อนุวัฒน์ เมฆโพธ์ิ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
9 6121297010 นางสาว พรพรรณ จันทร์เย่ียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
10 6121297011 นาย ปริญญา จันทร์ดา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
11 6121297012 นาย อนุกูล เเก้วไพโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
12 6121297013 นางสาว ศิริจรรยา อุ่นค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
13 6121297014 นาย วิชาญยุทธ ชัยทอง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
14 6121297015 นาย ปฏิภาณ เขียวข า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
15 6121297016 นาย วชิรวิชญ์ วันอุบล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
16 6121297017 นางสาว ปาริชาติ ทรัพย์สนุ่น เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
17 6121297018 นาย ธีรพัฒน์ โพธ์ิศรีโคตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
18 6121297019 นางสาว จารุวรรณ อุตสาห์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
19 6121297020 นาย ภาณุพงศ์ บุญชม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
20 6121297021 นาย ธิปพัทธ์ บุยประสาร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
21 6121297022 นาย อาทิตย์ ถนอมกลาง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
22 6121297023 นาย สุทธิชัย พิทยารุ่งโรจน์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
23 6121297024 นาย จิรายุ ภิญโญ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
24 6121297025 นาย เอกราช โหน่งบึ ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
25 6121297026 นาย พีรพัฒน์ ประสาทชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
26 6121297027 นางสาว พัชราวรรณ กาเรียน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
27 6121297028 นาย จิรพันธ์ ทินมณี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
28 6121297029 นาย ธีรพงษ์ คุ้มโศก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
29 6121297030 นาย ปริญญา เหมะเทวัน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
30 6121297031 นาย ศุภณัฐ ซ่ือชัย เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
31 6121297032 นาย ประเสริฐ แซ่เตียว เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
32 6121297033 นาย กฤษณรัตน์ เปรมไว้การ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
33 6121297034 นาย สัญชัย แสนสายเนตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
34 6121297035 นาย อภิชาติ เหล็กดี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
35 6121297036 นาย ภัทรกร ควรประดิษฐ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
36 6121297037 นาย อลงกรณ์ ถนอมเงิน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
37 6121297038 นาย มารวย ไชยแสนสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
38 6121297039 นางสาว ป่ินมณี เป้าใจสุข เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
39 6121297040 นาย ธนพล คูเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
40 6121297041 นาย จิตติกรณ์ เกาะจอหอ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
41 6121297042 นาย อัษฎายุธ เอกกรกิจ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
42 6121297043 นาย วินัท รัตนบุรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12

หมู่เรียน  D12
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43 6121297044 นาย ศิลา ไชยคีนี เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
44 6121297045 นาย น าชัย ทองละมุล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
45 6121297046 นาย ธนดล ธนะเพ่ิมพูล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
46 6121701001 นางสาว ทัศน์วรรณ ประกอบเขตกรณ์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
47 6121701002 นางสาว นิชากร แข็งการ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
48 6121701003 นางสาว ชลลดา เชื อมีแรง เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
49 6121701004 นางสาว สุธิมา ชัยเขว้า เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
50 6121701005 นางสาว ธนาภรณ์ ศิริเขตรกรณ์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
51 6121701006 นางสาว ศิราพร ฤทธิสิงห์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
52 6121701007 นาย บัญญพนต์ บุญชู เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
53 6121701008 นาย ณัฐนัย โสภา เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
54 6121701009 นางสาว รัตน์ติยา จันทวงค์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
55 6121701010 นางสาว โสภิดา เบ็ญจมาศ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
56 6121701011 นางสาว เมธาวี เวฬุวนารักษ์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
57 6121701012 นางสาว อาทินาถ บุตรพรม เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
58 6121701013 นางสาว กมลลักษณ์ ค าวัง เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
59 6121701014 นางสาว ไพลิน ภู่ยิ ม เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
60 6121701015 นางสาว นฤมล กล้าหาญ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
61 6121701016 นางสาว นัยนา ชูเลิศ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
62 6121701017 นางสาว ปรียาภรณ์ มงคลน า เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D12
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1 6121701018 นางสาว ปพิชญา อุ่นวงค์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
2 6121701019 นางสาว ปัญญาพร บุนจิตบรรจง เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
3 6121701020 นางสาว อาวาติฟ อีซอ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
4 6131297001 นาย พิชยุตม์ นันทชัยบัญชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
5 6131297002 นาย ณัฎฐชัย สอาดเอ่ียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
6 6131297003 นาย โกศล นวลวิมล เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
7 6131297004 นาย ณัฐพร เซ้งเส็ง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
8 6131297005 นาย ธนกร คุ่ยเสง่ียม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
9 6131297006 นาย ธนกฤต เจษฏาจิรโชติ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
10 6131297007 นาย อภิสิทธ์ิ อ าพันเสน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
11 6131297008 นาย พีระพงษ์ สุทินเผือก เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
12 6131297009 นางสาว จารุวรรณ วรบุตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
13 6181110001 นางสาว ธิติสุดา นนท์ตา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
14 6181110002 นาย ภาณุวัฒน์ จิ วไม้แดง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
15 6181110003 นางสาว ธนินนาถ นาคเอก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
16 6181110004 นางสาว บัณฑิตา พิมพ์ธงชัยกุล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
17 6181110006 นาย ชุติพนธ์ สุขรักษ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
18 6181110007 นางสาว สกุลรัตน์ ค าอินทร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
19 6181110008 นางสาว นวพร นพดล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
20 6181110009 นางสาว ป่ินปวีณ์ จันทร์สุวรรณ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
21 6181110010 นางสาว ชนานาถ สุขเจริญ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
22 6181110011 นางสาว สุดารัตน์ ประทุมมา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
23 6181110012 นางสาว ศรัญญ่า ศรีช่ืนพันธ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
24 6181110013 นางสาว กันยา สิมมา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
25 6181110014 นางสาว สิดาพร บรรจุงาม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
26 6181110015 นางสาว กมลเพชร หินสันเทียะ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
27 6181110016 นางสาว มาติกา หวังเชิดกลาง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
28 6181110017 นางสาว ปริฉัตร เชื อฉ่ าหลวง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
29 6181110018 นางสาว เมธาวดี หอมจันทร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
30 6181110019 นาย อิทธิพล ชมภูศรี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
31 6181110020 นาย ธิติภัค ภู่ปราง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
32 6181110021 นาย ฤทธิชัย ฤกษ์ชัย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
33 6181110022 นางสาว ณฐิกา บัวเคล้า คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
34 6181110023 นางสาว พรนภา นิลกระจ่าง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
35 6181110024 นาย ธนวันต์ ลาวเพ็ชร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
36 6181110025 นางสาว พิทยารัตน์ สังข์ช่วย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
37 6181110026 นางสาว เกื อกมล บุญสุข คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
38 6181110027 นางสาว เตชินี เหล่าจิรานุวัฒน์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
39 6181110028 นางสาว กุลธิดา สงฆ์โต คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
40 6181110029 นาย สุพรพงษ์ เตียงกูล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
41 6181110030 นางสาว กานดา แต้มงาม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
42 6181110031 นาย จักริน เขียวเยาว์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13

หมู่เรียน  D13
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43 6181110032 นางสาว จันทกานต์ สังข์แก้ว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
44 6181110033 นางสาว ริไลรา เสนาราช คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
45 6181110034 นาย วิชุกร นุ้ยบุตร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
46 6181110035 นางสาว รวงข้าว ใยจันอัด คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
47 6181110036 นางสาว อทิตยา บุญแก้ว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
48 6181110037 นางสาว อาทิตยา แก้วบริสุทธ์ิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
49 6181110038 นางสาว วรรณภา พิศโสระ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
50 6181110039 นางสาว เบญจรัตน์ แสงสวัสด์ิ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
51 6181110040 นางสาว สุวภัทร ศรีทองแท้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
52 6181110041 นางสาว กมลทิพย์ ชิมหนองแวง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
53 6181110042 นางสาว ภารินี ม่วงผึ ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
54 6181110043 นางสาว สุพัตรา อนุไพร คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
55 6181110044 นางสาว เจริกา สังข์แก้ว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
56 6181110045 นาย จิรายุส จิตรวิบูลย์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
57 6181110046 นางสาว จุฬาลักษณ์ นาเวียง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
58 6181110047 นางสาว วรัญญา แดงกระจ่าง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
59 6181110048 นางสาว กิตตยา เหลือดี คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
60 6181110049 นาย เจษฎา หนูมา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
61 6181110050 นางสาว วนิดา ก่งเซ่ง คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
62 6181110051 นางสาว สิรีธร ขันทจักร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D13
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1 6181110052 นางสาว ฐิติพร มีอินถา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
2 6181110053 นางสาว สุจิรา สังข์แก้ว คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
3 6181110054 นาย วรพล จันทร์วงษ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
4 6181110055 นางสาว สุวพิชชา พะหา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
5 6181110056 นาย จิรัฐชญาดา ผกาหงวน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
6 6181110057 นางสาว วิลาสินี ชุมขันธ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
7 6181110058 นางสาว พิมพิลัย ชัยรักษ์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
8 6181110059 นาย ศุภวัฒน์ เหล่าซ่ือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
9 6181110060 นางสาว สุภัชชา แก้วรัตน์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
10 6181112001 นางสาว ชนากานต์ แย้มฟัก คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
11 6181112002 นาย สุรจิต เวฬุวะณารักษ์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
12 6181112003 นางสาว ลัลนา ทองสุข คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
13 6181112004 นางสาว สิริวลัย ใบทอง คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
14 6181112005 นาย จิรายุ พัฒนชีวะพูล คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
15 6181112006 นาย สาธิต เมืองรมย์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
16 6181112007 นาย เกียรติศักด์ิ ศรีเทพ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
17 6181112008 นาย ศิวพันธ์ สิทธิกร คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
18 6181112009 นางสาว ภัคจินันท์ ทิมเพชร คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
19 6181112010 นางสาว กมลชนก แจ่มศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
20 6181112011 นางสาว อิงฟ้า เรืองขนาบ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
21 6181112012 นางสาว ปัญญาพร พลเย่ียม คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
22 6181112013 นาย อนุชศร ช้อนพิมาย คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
23 6181112014 นาย พีรพนธ์ วิทูรพงศ์พินิจ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
24 6181112015 นาย ปิยะ เงินสา คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
25 6181112016 นาย พงศกร ภมรทัต คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
26 6181112017 นาย ศุภวิชญ์ พลอยนิล คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
27 6181112018 นาย รัฐธรรมนูญ แสงก่ า คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
28 6181112019 นาย กันตถณ พูลสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
29 6181112020 นาย จิรวัฒน์ อาพัดนอก คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
30 6181112021 นาย บรรชาชัย สมัครการ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
31 6181112022 นาย วชิรวิทย์ คชสง่า คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
32 6181112023 นาย กฤตยชญ์ เรืองสมศรี คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
33 6181112024 นางสาว ภัณฑิรา กาญจนสุโรจน์ คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
34 6181112025 นาย จิรภาส พวงมะลัย คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
35 6181112026 นาย ชวกร อ่ิมวัด คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
36 6181112027 นาย ฉัตรมงคล มาลา คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
37 6181113001 นาย ธีรภาพ จิตแจ้ง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
38 6181113002 นางสาว ณัฐวดี ศรีไชยา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
39 6181113003 นางสาว พันธกานต์ ทองก าเหนิด ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
40 6181113004 นางสาว นิตินา หวันสมัน ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
41 6181113005 นางสาว จันทิมา เสริมผล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
42 6181113006 นาย จิรวิชญ์ ชัยเจริญ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14

หมู่เรียน  D14
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43 6181113007 นางสาว พรรณิภา พิมพ์ทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
44 6181113008 นางสาว วิลาวัณย์ ลาดตะก่ัว ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
45 6181113009 นาย วัชพล แฮกนา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
46 6181113010 นาย เดชฤทธ์ิ เสนอกลาง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
47 6181113011 นางสาว นิภาภัทร อักษรสม ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
48 6181113012 นางสาว ศรัญญา ตะพานบุญ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
49 6181113013 นางสาว ตวงรัตน์ โพธ์ิศรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
50 6181113014 นางสาว ณิชากร กมลคร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
51 6181113015 นางสาว วนิดา มานะการ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
52 6181113016 นางสาว ขวัญจิรา ไชยศาสตร์ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
53 6181113017 นางสาว ปทุมรัตน์ จันทอง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
54 6181113018 นางสาว สุพัตรา แพนชัย ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
55 6181113019 นางสาว สิริพร นกแสง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
56 6181113020 นาย เด่นเดช จุลทะศรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
57 6181113021 นาย ชนาธิป บุตรทา ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
58 6181113022 นางสาว พัชราภา เพชรสมุทร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
59 6181113023 นางสาว กชวรรณ ชัยช านาญ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
60 6181113024 นางสาว พรประภา ลาแสดง ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
61 6181113025 นางสาว พัทธ์ธีรา การประกอบ ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
62 6181113026 นางสาว ศวรรยา สุภาพสุนทร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D14
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181113027 นาย เกริกกรินทร์ โพธ์ิไกร ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
2 6181113028 นางสาว ธัญญะสุภางค์ ตาพล ชีววิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
3 6181114001 นางสาว เหมวดี อินทรสมบัติ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
4 6181114002 นางสาว อภิชญา เข็มเพชร ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
5 6181114003 นางสาว จตุรพร ใจบุญ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
6 6181114004 นางสาว จุฑามาศ บัวสะอาด ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
7 6181114005 นาย ธนากร การะพฤกษ์ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
8 6181118001 นางสาว วันทนา ซ่ือตรง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
9 6181118002 นางสาว สุพัตรา จุนกลาง เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
10 6181118003 นางสาว ชลธิชา จิติพร เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
11 6181118004 นางสาว ฑิตยา ค าทองเทพ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
12 6181118005 นางสาว สุดาพร ชาวดอน เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
13 6181118006 นางสาว ปริยกร ชูชาติ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
14 6181118007 นางสาว ศิริวรรณ พุตจีบ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
15 6181118008 นางสาว อภิญญา ปาโท เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
16 6181118009 นางสาว สุภาภรณ์ ทองยา เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
17 6181118010 นางสาว ศีรณา นรินทร์รัมย์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
18 6181118011 นางสาว มาริษา อรัญทิตย์ เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
19 6181118012 นางสาว อัญมณี ไฝ่จิตร เคมี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี D15
20 6121307001 นาย พีรณัฐ สิงห์มณี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
21 6121307002 นางสาว มณีสิริ ภูยะดาว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
22 6121307003 นางสาว กนกวลัย โทวาท ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
23 6121307004 นางสาว ทัศนีย์ มีสนุ่น ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
24 6121307005 นางสาว วรินทร สีแดง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
25 6121307006 นางสาว กุลธิดา ดีสดใส ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
26 6121307007 นางสาว สุพรรษา เอติยัติ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
27 6121307008 นางสาว วธัญญา หอมแพง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
28 6121307009 นางสาว กัลย์สุดา สมัครเดียว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
29 6121307010 นางสาว ปนัดดา สังข์ทองหลาง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
30 6121307011 นางสาว ศุภนิดา คุ้มถนอม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
31 6121307012 นาย วีรภัทร สว่างเนตร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
32 6121307013 นางสาว เกวลิณ ล้อประวัติ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
33 6121307014 นางสาว ปนัดดา ทองศรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
34 6121307015 นาย ชยุต รวิพลเหมกร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
35 6121307016 นางสาว จิรนันท์ เดชศรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
36 6121307017 นางสาว อรสา พัสกา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
37 6121307018 นางสาว สมหญิง ใจสุระ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
38 6121307019 นางสาว วาสนา ค ามะวง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
39 6121307020 นางสาว ปาณยวีร์ บรรเทากุล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
40 6121307021 นางสาว ธีราพร จอนแจ้งจันทร์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
41 6121307022 นางสาว พนิดา ค าผง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
42 6121307023 นางสาว จีระวรรณ สุวรรณศักดา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15

หมู่เรียน  D15
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43 6121307024 นาย สืบศักด์ิ จิณาวรณ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
44 6121307025 นางสาว อภิญญา แก้วกมล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
45 6121307026 นาย พีรพัฒน์ ปาลกวงษ์ ณ อยุธยา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
46 6121307027 นาย ปัญญา กุลพาวิโรจน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
47 6121307028 นาย สหรัฐ เสพสุข ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
48 6121307029 นาย เดชชดา เบ็ญพรม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
49 6121307030 นางสาว สุกัลญา เจริญสิงห์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
50 6121307031 นางสาว อรอนงค์ สุดโคต ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
51 6121307032 นางสาว วิตินันท์ พันทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
52 6121307033 นางสาว มิยูกิ ยามะอุจิ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
53 6121307034 นาย ณัฐวุฒิ ทองมาก ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
54 6121307035 นางสาว สุดารัตน์ รัตทิพย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
55 6121307036 นาย จิรวัฒน์ ธัญญพรมงคล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
56 6121307037 นาย เจษฎา นิรันดรพฤกษ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
57 6121307038 นาย ซูการ์นัย อาลี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
58 6121307039 นาย เมธาสิทธ์ิ อินทะเรืองรุ่ง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
59 6121307040 นางสาว โสภิดา ต่ิงต้อย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
60 6121307041 นางสาว ณัฐณิชา รุจิรเดช ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
61 6121307042 นาย อภิวัฒน์ ทัดทองค า ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
62 6121307043 นาย มกรธวัช แก้วโอภาส ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D15
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121307044 นาย ธนพล แคล้วกลาง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
2 6121307045 นางสาว ธนาธร การประดิษฐ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
3 6121307046 นางสาว ภาณุมาศ ถาวรรัตน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
4 6121307047 นางสาว ฐิติวรดา ต้นพงษ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
5 6121307048 นางสาว อธิชา จิตรฉาย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
6 6121307049 นางสาว ชลธิชา คิดรอบ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
7 6121307050 นางสาว อันนา แสงวิมาน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
8 6121307051 นาย อนุชา หิมมา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
9 6121307052 นาย ณัฐตพงศ์ นกแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
10 6121307053 นางสาว ชาลิสา นนท์ฐิติพงศ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
11 6121307054 นางสาว ลัดดาวัลย์ บริสุทธ์ิ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
12 6121307055 นางสาว ปาริชาติ ปานเสน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
13 6121307056 นางสาว น  าฝน เลียงกาทิพย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
14 6121307057 นาย ชัยวัฒน์ โภคพันธ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
15 6121307058 นาย กันตินัน พลอยสุวรรณ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
16 6121307059 นางสาว วรรณรินทร์ แก้วสกุล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
17 6121307060 นางสาว โชติรส นนท์ชะนะ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
18 6121307061 นางสาว พิชญาภา ปักษิณศิริ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
19 6121307062 นางสาว สุภัสสร กลางประพันธ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
20 6121307063 นางสาว เกศราภรณ์ เตียงพาลาภ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
21 6121307064 นางสาว อารอฟัต เจ๊ะหะแว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
22 6121307065 นางสาว ณัชชา พ่ึงสังข์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
23 6121307066 นางสาว ศุภกร ประคองโพธ์ิทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
24 6121307067 นางสาว อลีนา ค าปู่ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
25 6121307068 นาย ปฏิถาณ สารทอง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
26 6121307069 นางสาว สิริพิมล ติรรักธรรมกิจ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
27 6121307070 นาย วรเมธ ง่วนก่ี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
28 6121355001 นางสาว ณัฐธิดา บัวผัน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
29 6121355002 นางสาว หัทยา ทวนทอง ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
30 6121355003 นาย เกียรติศักด์ิ จันลา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
31 6121355004 นาย ก้องกมล จันทร์เดิม ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
32 6121355005 นาย ฐิติพันธ์ ติยะพงศ์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
33 6121355006 นาย ณัฐวัตร ด ารงศิริ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
34 6121355007 นางสาว นันทิชา จันดา ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
35 6121355008 นาย ดาวเพชร สุขเจริญ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
36 6121355009 นางสาว นวณัฐ เจริญดง ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
37 6121355010 นางสาว นิตยา พงษ์ธานี ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
38 6121355011 นาย ปราชญ์ ธรรมาวุฒิกุล ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
39 6121355012 นาย พีรัช ภักดีสันติสกุล ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
40 6121355013 นางสาว พัณณิตา ประสงค์แสงสุข ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
41 6121355014 นาย กษิด์ิเดช เตชะธนบูรณ์ ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
42 6121355015 นาย อชิระ วินมูน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16

หมู่เรียน  D16
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43 6121355016 นางสาว พรธิดา สอดศรี ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
44 6121355017 นางสาว อาจรีย์ แซ่ตั ง ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
45 6121355018 นาย พิทักษ์ งามจิตร ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
46 6121355019 นางสาว ทิฆัมพร กระจกงาม ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
47 6121355020 นาย ณัฐกานต์ บัวผัน ออกแบบกราฟิกและอินโฟร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
48 6121340001 นางสาว วาธิตา เสียงเสนาะ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
49 6121340002 นาย เกียรติภูมิ จาติกานนท์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
50 6121340003 นางสาว รุ้งทอง มือโป๊ะคา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
51 6121340004 นาย อนันต์ แซ่โจ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
52 6121340006 นางสาว โสภากาญน์ เอ่ียมแข ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
53 6121340007 นางสาว ธัญญาเรส ปกครอง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
54 6121340008 นางสาว จินตนาพร กันยาพันธ์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
55 6121340009 นางสาว พรชิตา สมทรง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
56 6121340010 นางสาว ภัทราวดี วงศ์ษา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
57 6121340011 นาย บุญญศักด์ิ บุญเงิน ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
58 6121340012 นางสาว จินดารัตน์ พ่ึงเพียร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
59 6121340013 นางสาว ปิยธิดา สมบัติอักษร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
60 6121340014 นางสาว กัลยาณี ไกล้ชิด ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
61 6121340015 นางสาว ภัทราวรินทร์ เชาวนปรีชา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
62 6121340016 นางสาว ภัณฑิรา วราภรณ์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D16
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121340017 นางสาว ป่ินมณี สดศรี ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
2 6121340018 นางสาว กัญญารัตน์ นันต๊ะภาพ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
3 6121340019 นางสาว วชิราภรณ์ สีหปัญญา ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
4 6121340020 นางสาว รัตนาวดี วัดยิ ม ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
5 6121340021 นางสาว ปุริมปรัชญ์ จิตต์อุทัศน์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
6 6121340022 นางสาว เพ็ญลักษณ์ จงมหวิญญู ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
7 6121340023 นางสาว สุวนันท์ กลางประพันธ์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
8 6121340024 นางสาว จารุวรรณ สว่างศรี ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
9 6121340025 นางสาว สุดาทิพย์ บรรจงการ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
10 6121340026 นางสาว ศุภนันท์ ขวัญนิมิตร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
11 6121340027 นางสาว ธนัชญา นุ่นด า ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
12 6121340028 นางสาว อภิญญา บุรานสาร ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
13 6121340029 นางสาว ฟัตมา สมายล์ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
14 6121340030 นางสาว ฐิติมา แสงอรุณ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
15 6121340031 นางสาว วธิรัฐชา สังข์เฟ่ือง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
16 6121340032 นางสาว ขนิษฐา เดชอุดม ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
17 6121340033 นางสาว เณจิรา เลิศธรรมเกียรติ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
18 6121340034 นางสาว ธัญชนก ทองฉิม ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
19 6121340035 นางสาว ธัญสิริ เลขะผล ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
20 6121340036 นางสาว ธิดารัตน์ เล่ือนต่อ ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
21 6121340037 นางสาว พิชามณช์ุ เกิดความสุข ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
22 6121340038 นางสาว ปิยะวรรณ สงคราม ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
23 6121340039 นางสาว พรสินี เสริมแสง ภาษาจีน มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
24 6121358001 นางสาว ธโนชา มรรยาทอ่อน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
25 6121358002 นางสาว รามาวดี ชมเมือง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
26 6121358003 นาย ภานุเดช สอนเต็ม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
27 6121358004 นางสาว กาญจนา โคตะวินนท์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
28 6121358005 นางสาว สโรชา สิมาลัย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
29 6121358006 นาย ณัฐวัฒน์ พิมพ์ทอง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
30 6121358007 นาย นาวิน ทองคงอ่วม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
31 6121358008 นางสาว ณัฐญา พลอยสุข ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
32 6121358009 นางสาว อิสริยาภรณ์ มงคลดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
33 6121358010 นางสาว วิภาดา บุญลือ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
34 6121358011 นางสาว จิรัชญา พูลสมบัติ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
35 6121358012 นางสาว ศิริลักขณา เวลาดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
36 6121358013 นางสาว ชิดชนก บุญชู ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
37 6121358014 นางสาว ชุติวรรณ รู้อยู่ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
38 6121358015 นางสาว วีรวรรณ พรมน่ิม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
39 6121358016 นางสาว เอมมิกา ออมสิน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
40 6121358017 นางสาว น  าทิพย์ มาน  าเท่ียง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
41 6121358018 นางสาว กาญจนา ไชยด้วง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
42 6121358019 นางสาว มาริษา ยอดงาม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17

หมู่เรียน  D17
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43 6121358020 นางสาว อัจฉรินทร์ ชัยชนะสุวรรณ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
44 6121358021 นางสาว ปณัฐชา อินทร์ชัย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
45 6121358022 นางสาว ประวีณา เจษฎาวิโรจน์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
46 6121358023 นาย วชิรพล เพชรคุ้ม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
47 6121358024 นางสาว อังคณา อบอุ่น ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
48 6121358025 นางสาว รัตติยากร สมศรี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
49 6121358026 นางสาว ฉัตรวดี โพธ์ินอก ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
50 6121358027 นาย ยศนนท์ ส่งนุ่ม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
51 6121358028 นางสาว สรณ์สิริ สมพล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
52 6121358029 นาย ไกรวิชญ์ ศรีเทพ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
53 6121358030 นางสาว วิรดา เรืองสกุล ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
54 6121358031 นางสาว ยลวรรณ สุขวงษ์ศา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
55 6121358032 นางสาว สุวิมล แก้วเมิน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
56 6121358033 นางสาว รัตนาพร มาศไพจิตร์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
57 6121358034 นาย ธมลวรรณ ทองเพชร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
58 6121358035 นางสาว ศศิวิมล ปลูกเนียม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
59 6121358036 นางสาว ณัฐธิดา มาจิตร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
60 6121358037 นางสาว ปิยะพัชร พินิจ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
61 6121358038 นางสาว สินีนาฏ ค าโสภา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
62 6121358039 นางสาว สิริยากร จงคลาดกลาง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D17
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121358040 นางสาว พัชร์พิดา บุญกองก่ิง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
2 6121358041 นางสาว ชุติมา บุตรดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
3 6121358042 นางสาว นูรมีน เซ็ง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
4 6121358043 นางสาว ภัทรวดี นุ้ยนุ่น ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
5 6121358044 นางสาว สรัลชนา ชูเมือง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
6 6121358045 นาย วรินทร ราชกิจจา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
7 6121358046 นาย เมธัส เมหิ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
8 6121358047 นางสาว นันทิยา โพธ์ิถาวร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
9 6121358048 นางสาว สุนิสา วัชรเสวี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
10 6121358049 นางสาว สุรีย์ กูเต๊ะ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
11 6121358050 นางสาว ลักษมล สร้อยอุดม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
12 6121358051 นางสาว พรธิวา ค ามุลคร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
13 6121358052 นาย เดชานันท์ สราญศรี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
14 6121358053 นางสาว อรกมล รินแก้ว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
15 6121358054 นางสาว พิมพ์ประพัฒน์ นาคตระกูลพันธ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
16 6121358055 นางสาว ณิชมน เกตุเถ่ือน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
17 6121358056 นาย ศราวุธ ดอนเมืองพรม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
18 6121358057 นางสาว อรนุช ลุนกอง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
19 6121358058 นางสาว ณัฐชยา ศรีคร้าม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
20 6121358059 นาย จิรานนท์ ชอบใหญ่ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
21 6121903001 นางสาว อภัสรา โชติยา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
22 6121903002 นาย ศิรชัช ทะวัน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
23 6121903003 นางสาว จรรยารักษ์ ทองจันทร์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
24 6121903004 นาย นครินทร์ ศรีปัญญา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
25 6121903005 นางสาว อนุสรา เหลืองสารี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
26 6121903006 นางสาว ลลิตา วงศ์กา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
27 6121903007 นางสาว นภาพร มณีมัย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
28 6121903008 นางสาว ธนวรรณ เบ็ญพรม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
29 6121903009 นางสาว นาริศรา บานเย็น นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
30 6121903010 นางสาว อรุโณทัย สุขเพชร นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
31 6121903011 นางสาว อรอนงค์ แก้วจ านงค์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
32 6121903012 นางสาว กีรติ แก้วกัณฐี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
33 6121903013 นางสาว อารีญา มุ่งอุ่นกลาง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
34 6121903014 นางสาว ชลิตา ค าโส นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
35 6121903015 นางสาว เบญจวรรณ ทารา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
36 6121903016 นาย ไพรอนันต์ ผลบุญช่วย นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
37 6121903017 นางสาว อรพินท์ เพชรศรี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
38 6121903018 นาย ธนบดี ชาระ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
39 6121903019 นางสาว ปริณดา เช่ียนม่ัน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
40 6121903020 นางสาว ปภาวี ทับเนียม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
41 6121903021 นางสาว ปักษา สิงห์ค า นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
42 6121903022 นางสาว ณริสสา ไชยาค า นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18

หมู่เรียน  D18
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43 6121903023 นางสาว นันทพร ชัยชาญ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
44 6121903024 นางสาว ศุภานิช ท่ีดี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
45 6121903025 นาย เดชาพัชร โคตรอาษา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
46 6121903026 นาย ชัยวุฒิ นุชผักแว่น นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
47 6121903027 นางสาว วิไลพร กันชัยภูมิ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
48 6121903028 นางสาว ปิยะมาศ ฉัตรพรม นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
49 6121903029 นาย ชัยรัตน์ ชุมแก้ว นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
50 6121903030 นางสาว ดรุณี พุทธลา นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
51 6121903031 นางสาว สุชาดา จันทร์สมโภชน์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
52 6121903032 นางสาว ณัฐชยา เทวาราช นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
53 6121903033 นาย ไชยกมล ค าพิมพ์ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
54 6121903034 นางสาว ชลมาศ เงือกน  า นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
55 6121903035 นางสาว สุนิสา จ าเรือง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
56 6121903036 นาย กิตติคุณ มีเงิน นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
57 6121903037 นางสาว ชนิดา ชูมาก นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
58 6121903038 นางสาว กนกพรรณ พลเรือง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
59 6121903039 นาย ชลสิทธ์ิ ค าคูเมือง นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
60 6121903040 นาย ธนวินท์ กัมพลานุวัตร นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
61 6121903041 นางสาว สิริยากร สวัสดีไทร นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
62 6121903042 นาย กริชแก้ว เอ่ียมกิจการ นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D18
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1 6121903043 นาย ญาณพัฒน์ ชิตชลธาร นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
2 6121903044 นาย ชนาธิป สีด า นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
3 6121903045 นาย วสันต์ ฉายศรี นิติศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
4 6121393001 นางสาว นภาพรรณ ส าเร็จ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
5 6121393002 นาย วีรวัฒน์ ศิริโท นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
6 6121393003 นางสาว อริสรา ชวนจิตร นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
7 6121393004 นาย สุขสันต์ มารปริ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
8 6121393005 นางสาว นก ชุ่มสิงห์ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
9 6121393006 นางสาว อรพิมล ทองทิพย์ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
10 6121393007 นางสาว อรภัสสร โจว นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
11 6121393008 นางสาว มลชุดา ช่องงูเหลือม นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
12 6121393009 นางสาว ภัทราภรณ์ เลี ยงรักษา นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
13 6121393010 นางสาว พัทธนันท์ วารุณศาสตร์ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
14 6121393011 นาย นภสินธ์ุ มานิล นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
15 6121393012 นาย ณัฐพล อยู่เป็นสุข นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
16 6121393013 นางสาว อารียา ป้ันส าลี นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
17 6121393014 นางสาว ณัฐสุดา รังษีไสวแสง นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
18 6121393015 นางสาว เจนจิรา นาคศาลา นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
19 6121393016 นางสาว สัณห์สมร ทาทอง นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
20 6121393017 นางสาว ปรียนิตย์ ตรงต่อศักด์ิ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
21 6121393018 นางสาว ธนพร ฉวีวัฒน์ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
22 6121393019 นางสาว ฐานิต คุ้มวัลย์ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
23 6121393020 นางสาว ทิพย์สุดา ศรีอาภัย นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
24 6121393021 นางสาว วชิราณี ค าบัณฑิตย์กุล นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
25 6121393022 นางสาว นริศรา อ่อนสมัย นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
26 6121393023 นาย อรรถพล สาธุกิจ นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
27 6121393024 นาย สุรชัย นิลขลัง นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
28 6121393025 นาย นครินทร์ เลิศจามีกร นาฏยศิลป์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
29 6121301001 นางสาว วันวิสาข์ ธรรมวุฒิ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
30 6121301002 นางสาว ศศิวิมล กายท้วม สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
31 6121301003 นาย พิชญุตม์ อุสารัมย์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
32 6121301004 นางสาว ปิยวรรณ สินแก้ว สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
33 6121301005 นางสาว สุภาภรณ์ บุญคุ้ม สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
34 6121301006 นางสาว อภิริดี หาลาภ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
35 6121301007 นางสาว ณัฐชภรณ์ เรืองฤทธ์ิ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
36 6121301008 นางสาว อัญชัญ หลุนบูชา สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
37 6121301009 นางสาว รัชนี ศรีแนน สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
38 6121301010 นางสาว พรรณิพา เขียวอ้อม สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
39 6121301011 นาย อัษฏาวุธ สุนทร สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
40 6121301012 นางสาว ยุวธิดา ไชยสีลา สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
41 6121301013 นาย ธีรดนย์ อินทศักด์ิอุบล สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
42 6121301014 นาย วีรพล พูลทวี สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19

หมู่เรียน  D19
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43 6121301015 นาย วิชยุตม์ พรมมี สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
44 6121301016 นางสาว ธนิษฐา ใจแสน สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
45 6121301017 นาย ลายไทย ผิวทอง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
46 6121301018 นางสาว กนกวรรณ เอ่ียมเสริมลาภ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
47 6121301019 นางสาว ภัณฑิลา แท่นนิล สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
48 6121301020 นาย ธีระพล ริ วมงคล สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
49 6121301021 นาย ธนพล คงเล็ก สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
50 6121301022 นาย จักรกฤษณ์ เครือวัลย์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
51 6121301023 นาย ศิวกร อยู่ปาน สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
52 6121301024 นาย เสริมศักด์ิ ทองปอน สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
53 6121301025 นางสาว ธนกร จันทร์จ ารัสกุล สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
54 6121301026 นางสาว มณีลักษณ์ เกิดจันทึก สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
55 6121301027 นางสาว ปณิชยา หวังพงษ์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
56 6121301028 นางสาว เจนนิสา หงษาวงษ์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
57 6121301029 นางสาว ธัญรักษ์ พ่วงเพ็ง สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
58 6121301030 นาย สิทธิพล พหลทัพ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
59 6121301031 นาย ธีรเดช โคตธนู สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
60 6121301032 นางสาว กัลย์สุดา สงวนทรัพย์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
61 6121301033 นางสาว ชญานันท์ เกษรบัว สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
62 6121301034 นางสาว สุทธิดา เชื อแถว สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D19
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121301035 นางสาว ยุวภา กานนท์ สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
2 6121301036 นาย พรชัย นามค า สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
3 6121310001 นางสาว จันทร์มณี มากทุ่งแร่ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
4 6121310002 นางสาว ลีลาวดี ข าจุ้ย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
5 6121310003 นางสาว พิมผกา สีหะไตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
6 6121310004 นางสาว กัสมา บูรณพาส รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
7 6121310005 นางสาว พิมพ์ลภัส ล่ิมศิลา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
8 6121310006 นางสาว ชุติกาญจน์ เมหิ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
9 6121310007 นาย ชลสิทธ์ิ สลีอ่อน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
10 6121310008 นาย ดวงตะวัน จันทร์ศิริ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
11 6121310009 นางสาว ภัทราพร ฉิมภารี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
12 6121310010 นางสาว สุดธิดา หีตสมุย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
13 6121310011 นางสาว นุชนาถ ภูมิโคกรักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
14 6121310012 นางสาว สิรินธร วิเศษหม่ืน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
15 6121310013 นางสาว จันทิมา ข าเลิศ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
16 6121310014 นางสาว เหมือนขวัญ เนียมสุวรรณ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
17 6121310015 นางสาว ชมพูนุช นิพัตส าโรง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
18 6121310016 นาย วุฒิภัทร รัตนพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
19 6121310017 นางสาว พิชญา ปราบศัตรู รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
20 6121310018 นางสาว ชุลีพร พิมพะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
21 6121310019 นางสาว นิดา แหวนนาค รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
22 6121310020 นางสาว นิลาวรรณ ใยวัน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
23 6121310021 นาย กิตติศักด์ิ กันแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
24 6121310022 นาย อภิสิทธ์ิ แก่งจ าปา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
25 6121310023 นางสาว ไอลดา เพ็งพินิจ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
26 6121310024 นางสาว สิริภัทร จิตผ่องเย็น รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
27 6121310025 นางสาว ปิยธิดา จันทร์ดง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
28 6121310026 นาย สหรัฐ ขวัญเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
29 6121310027 นางสาว ศิริพร บุตตา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
30 6121310028 นางสาว อุทุมมา ผาค าจี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
31 6121310029 นางสาว ปพิชญา ย่ิงลาภ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
32 6121310030 นางสาว ชนาภัทร กลัดแดง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
33 6121310031 นางสาว สุนิตา ค าเสน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
34 6121310032 นางสาว ธัญนภา บุตรน  าเพชร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
35 6121310033 นางสาว นันทิกา หอมหวล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
36 6121310034 นาย ธีรวัฒน์ เกษมศรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
37 6121310035 นาย พิพัฒน์ จ าปี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
38 6121310036 นาย นรินทร์ ชนะกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
39 6121310037 นาย พีรพล วงศ์ค าจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
40 6121310038 นาย บุญฤทธ์ิ ปานมี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
41 6121310039 นางสาว อุษา เปรุนาวิน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
42 6121310040 นางสาว อัญวีณ์ ธีรเลิศเรืองกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20

หมู่เรียน  D20
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43 6121310041 นาย วรุตม์ ทองวิทยกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
44 6121310042 นางสาว ศรัณญา พงษ์ศรียา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
45 6121310043 นาย ศรายุทธ อยู่คง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
46 6121310044 นางสาว วราภรณ์ กองธรรม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
47 6121310045 นางสาว สุภาวรรณ คุ้มกลัด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
48 6121310046 นางสาว นันทิตา คงแดง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
49 6121310047 นางสาว กิริญา หมวกไหม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
50 6121310048 นางสาว อทิตยาภรณ์ นุ้ยสอน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
51 6121310049 นางสาว กัลยาลักษณ์ นาต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
52 6121310050 นางสาว ปนัดดา เปาวะนา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
53 6121310051 นางสาว ลาวัณย์ รุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
54 6121310052 นางสาว ธัญลักษณ์ ช านาญวรกุล รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
55 6121310053 นางสาว ขวัญฤทัย แก้วบุดดี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
56 6121310054 นาย เทพรังสรรค์ พรมชาติ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
57 6121310055 นาย ภูผา กรวยสวัสด์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
58 6121310056 นางสาว นพรัตน์ บุญทับ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
59 6121310057 นางสาว ปัทมวรรณ อนุพุก รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
60 6121310058 นาย สุรศักด์ิ น้อยการุณ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
61 6121310059 นางสาว ภรชนันทร์ เรียงรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
62 6121310060 นางสาว รุ่งนภา โสมสิทธ์ิ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D20
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121310061 นางสาว วรัญญา กมลผาด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
2 6121310062 นาย รัฐศาสตร์ เข็มเพ็ชร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
3 6121310063 นาย ธีรพล มารีกา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
4 6121310064 นางสาว ณัฐณิชา โสวัตร รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
5 6121310065 นางสาว วณารี ผู้ปลื ม รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
6 6121310066 นาย ธนวันต์ สุขเพ็ชรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
7 6121310067 นาย ขวัญ ศรีสนอง รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
8 6121310068 นาย กิตติพัฒน์ เอียดแก้ว รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
9 6121310069 นางสาว ชนนิกานต์ จันทรเสนา รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
10 6121310070 นาย อาดีร์ ดามาอู รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
11 6121310071 นางสาว เอมมิกา นักดนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
12 6121310072 นาย ไกรวุฒิ นมัสการ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
13 6121310073 นาย จิรวัฒน์ เกียรติก้องศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
14 6121310074 นางสาว ยลรดา สาระพันธ์ุ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
15 6121310075 นาย ภาณุพงศ์ พันธวงค์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
16 6121310076 นาย ชินดนัย แก้วสะอาด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
17 6121310077 นางสาว อาภาภัทร ก าพวน รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
18 6121310078 นาย ธัชพล ลอยลาด รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
19 6121310079 นาย เมธัส สงวนศักด์ิชัย รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
20 6121310080 นาย ทิรายุ วิวัฒนารมย์ รัฐประศาสนศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
21 6121304001 นางสาว บุณยาพร ลีลานภากาศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
22 6121304002 นางสาว พรพิมล พิทึกทักษ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
23 6121304003 นางสาว ศิริกาญจน์ สีทา บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
24 6121304004 นางสาว รุ่งนภา ไชยรัตน์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
25 6121304005 นางสาว วรรณิดา พันธ์พงษ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
26 6121304006 นาย ยศพงศ์ พงษ์พฤษพรรณ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
27 6121304007 นางสาว ภัทรภร มหัตถพงศ์ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
28 6121304008 นาย วิศรุต อินทะเตชะ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
29 6121391001 นางสาว ประภาพร พุทธายะ ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียตะวันออก มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
30 6181124001 นางสาว อุบลพิชญ์ พูลสวัสด์ิ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
31 6181124002 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ ศรีดา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
32 6181124003 นาย รัชชานนท์ อายุยืน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
33 6181124004 นางสาว วิภาวรรณ ใจหาญ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
34 6181124005 นางสาว ศิริลักษณ์ ไปแดน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
35 6181124006 นางสาว ศิริวรรณ แก้วโบราณ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
36 6181124007 นางสาว ธีรนุช รัดใหม่ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
37 6181124008 นางสาว ลลิตา เกตุสุวรรณ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
38 6181124009 นางสาว ชณิตา พ่ึงสุรภาพ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
39 6181124010 นาย กิตติธัช พุทธเมฆา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
40 6181124011 นางสาว พิชชากรณ์ ใจหอม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
41 6181124012 นางสาว พชรมน กองอรรถ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
42 6181124013 นางสาว ฐิติพร ช่วยสงค์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21

หมู่เรียน  D21



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6181124014 นางสาว ศศิวิมล คงแก้ว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
44 6181124015 นางสาว ชลธิชา ศรีมูลเขียว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
45 6181124016 นางสาว หัทยา ฉิมใหม่ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
46 6181124017 นางสาว กันติชา เจนชูบัว ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
47 6181124018 นางสาว สิรีธร มีปลอด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
48 6181124019 นาย สิริชัย ดวงวิเชียร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
49 6181124020 นางสาว ศศิธร สุขส่ง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
50 6181124021 นางสาว ธัญญลักษณ์ ดิษฐ์ประสพ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
51 6181124022 นางสาว ประภัสสร หนูเเย้ม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
52 6181124023 นาย เจตนา เต็งผักแว่น ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
53 6181124024 นางสาว ชัญญานุช จารุเรืองสุข ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
54 6181124025 นางสาว อภิชญา สองแกะ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
55 6181124026 นาย ปิยะณัชถ์ ยุติกา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
56 6181124027 นางสาว พิมพ์ภัสสร ม่วงสิงห์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
57 6181124028 นางสาว อาทิติณี บุญเพ็ชร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
58 6181124029 นางสาว ทานตะวัน แว่นมณี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
59 6181124030 นางสาว วาลีรัตน์ วาไชยะ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
60 6181124031 นางสาว วรลักษณ์ นิมะพันธ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
61 6181124032 นางสาว นุสรา รังษีบุตร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21
62 6181124033 นางสาว บุศยา ชูวารี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D21



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181124034 นางสาว วัลญา มูฮ าหมัดสลาม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
2 6181124035 นางสาว อนัญญา สุทธิ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
3 6181124036 นางสาว ธันยวีร์ สงวนพันธ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
4 6181124037 นาย ศุภณัฐ อ่วมงามอาจ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
5 6181124038 นางสาว กันติชา อุ่นเรือน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
6 6181124039 นางสาว วรรณพร จันสีนาค ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
7 6181124040 นางสาว ศิริประภา เดชจุ้ย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
8 6181124041 นางสาว กมลณัฐ คงเพ็ชร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
9 6181124042 นางสาว วาสนา ทองแดง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
10 6181124043 นางสาว อวัศดา ศรีธรณ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
11 6181124044 นางสาว ปิยรัตน์ พรมบาง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
12 6181124045 นางสาว ธัญญวดี เกิดทองมี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
13 6181124046 นางสาว กนกวรรณ จันทรสุข ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
14 6181124047 นาย วันชัย เธอกิจ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
15 6181124048 นางสาว กมลวรรณ ประดับวงษ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
16 6181124049 นางสาว ดารุณี ช่ืนตา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
17 6181124050 นางสาว สุพิชชา ป้อมไชยา ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
18 6181124051 นางสาว อุมาพร บุญปก ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
19 6181124052 นาย สรธัญ วรรณรังศรี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
20 6181124053 นางสาว ฐิติมา ใจอ่อน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
21 6181124054 นางสาว อภิชญา ลาดี ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
22 6181124055 นาย นายเอกชัย รัตนพรหม ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
23 6181124056 นางสาว ธันยพร เจดีย์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
24 6181124057 นางสาว มิรันตี ยอดสวัสด์ิ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
25 6181124058 นางสาว ณัฐสุรีย์ บุญพัฒน์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
26 6181124059 นางสาว อรัญญา ฝอยกลาง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
27 6181124060 นางสาว ลลิต์ภัทร คงเรือง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
28 6181124061 นางสาว วรวรรณ พานเทียน ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
29 6181124062 นาย จักรกฤษ แก้วฉลาด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
30 6181124063 นางสาว สกุณา อนุไพร ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
31 6181124064 นางสาว วิไลภรณ์ สังข์เทศ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
32 6181124065 นางสาว เอ็นดู ชูรัตน์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
33 6181124066 นางสาว อโลมา มีบุญมาก ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
34 6181124067 นางสาว สกาวเดือน หม่ืนเวช ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
35 6181124068 นางสาว สิราวรรณ พุทธชาติ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
36 6181124069 นางสาว ปนัดดา บุญสุขโข ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
37 6181124070 นางสาว กรกนก ลุนรอด ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
38 6181124071 นางสาว เจนจิรา หม่ืนจบ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
39 6181124072 นางสาว จริยา สินสว่าง ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
40 6181124073 นาย คณิติน วิโนทัย ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
41 6181124074 นางสาว ศิริพร ยันตะพันธ์ ภาษาไทย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
42 6181126001 นาย สหรัฐ ปิดตาทะโน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22

หมู่เรียน  D22



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6181126002 นางสาว วิมลรัตน์ แหลมแจง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
44 6181126003 นาย สหัสวรรษ ไกรชิต สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
45 6181126004 นางสาว พลอยภิมล พันเนตร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
46 6181126005 นางสาว ฐิติยา วรรณทาป สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
47 6181126006 นาย สุทธินันท์ กูดอั ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
48 6181126007 นางสาว สุทธิดา เสียงเพราะ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
49 6181126008 นางสาว สุภารัตน์ สารโภคา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
50 6181126009 นางสาว วิลาวัณย์ เสนารักษ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
51 6181126010 นางสาว ปุณยนุช กัณหา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
52 6181126011 นางสาว ชลดา ชูอ่ิม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
53 6181126012 นางสาว มนทิรา เอ่งฉ้วน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
54 6181126013 นางสาว สุนิศา กนกทิพย์วงศ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
55 6181126014 นางสาว ชนิกานต์ สังขวิเชียร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
56 6181126015 นางสาว ณัฐยา อุปฐาก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
57 6181126016 นางสาว ธิศวรรณ นุ่มน้อย สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
58 6181126017 นาย ธารา จิตตาภรณ์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
59 6181126018 นางสาว กัญญา ไชยฉิม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
60 6181126019 นางสาว มาริษา แสงสว่าง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
61 6181126020 นาย ณัฐชัย ทองจ ารูญ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22
62 6181126021 นางสาว ชนัญญา ไวว่องวัฒธนโชติ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D22



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181126022 นางสาว ชนนิกานต์ เหล่าสุรพล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
2 6181126023 นางสาว ชลธิชา อินทรเกษม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
3 6181126024 นาย อาจณรงค์ ปุลันรัมย์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
4 6181126025 นาย ธนพล จรุงจิระเกียรติ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
5 6181126026 นาย อมรินทร์ ทวีชีพ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
6 6181126027 นางสาว ธันยพร ชิตกรหาร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
7 6181126028 นางสาว มาลินี ศรีสวัสด์ิ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
8 6181126029 นางสาว ปวีณา ใจสิงห์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
9 6181126030 นางสาว อัมราวดี กุลวงค์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
10 6181126031 นางสาว ธนาภา อ่อนน้อม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
11 6181126032 นางสาว พรชิตา เพ็ชรดี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
12 6181126033 นางสาว รวินท์นิภา เจ๊ะมะสุขเกษม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
13 6181126034 นางสาว ไอลดา เสือพริก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
14 6181126035 นางสาว กฤติยาภรณ์ ขอดตะคุ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
15 6181126036 นาย ศิวะพร อมราภิบาลสุข สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
16 6181126037 นางสาว ภัทรพร จันดา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
17 6181126038 นางสาว เบญจวรรณ เกตุพิมล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
18 6181126039 นางสาว ศิริญานันท์ อ่อนหา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
19 6181126040 นาย เบญจพล สุจันทร์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
20 6181126041 นางสาว พรนภา วริศสิริวัฒก์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
21 6181126042 นาย วชิรวิทย์ นามมูล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
22 6181126043 นางสาว อรอุมา แนบกระโทก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
23 6181126044 นางสาว ณัฐนันท์ มวลชัยภูมิ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
24 6181126045 นางสาว ชุลีพร จันทร์กระจ่าง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
25 6181126046 นาย สิริวัฒนายุทธ สอนการ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
26 6181126047 นางสาว วาสนา ใจสุทธิ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
27 6181126048 นางสาว ยลดา วงษ์ไล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
28 6181126049 นาย ชนาธิป วิเศษแก้ว สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
29 6181126050 นาย อัครพล ขันโคกกรวด สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
30 6181126051 นางสาว ณัฐธิดา รอดเมือง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
31 6181126052 นาย ณรงค์วิทย์ ร่ืนกลาง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
32 6181126053 นางสาว สุทธิกานต์ ม่วงพันธ์ุ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
33 6181126054 นางสาว ปริยามน สุดสายเนตร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
34 6181126055 นางสาว บุณยนุช ศรียวง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
35 6181126056 นางสาว เหมหงส์ แผลงมา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
36 6181126057 นางสาว ชลิดา ปุริสพันธ์ุ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
37 6181126058 นางสาว กชพร ขวัญยืน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
38 6181126059 นางสาว เขมมิกา เสาวัง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
39 6181126060 นางสาว อาทิตติยา วิวัฒน์ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
40 6181126061 นาย เนติภูมิ สกุลแววแสง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
41 6181126062 นางสาว จันทิรา ดลราษี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
42 6181126063 นาย พิชชากร นาคเอ่ียม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23

หมู่เรียน  D23
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43 6181126064 นางสาว ขวัญชีวา ปาเเดง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
44 6181126065 นางสาว สิริมนต์ โยธี สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
45 6181126066 นางสาว ณัฐกมล แซ่จึง สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
46 6181126067 นางสาว ดุษฎี จันดีสาร สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
47 6181126068 นางสาว สุพิชฌาย์ แผ่เต็ม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
48 6181126069 นาย พิพัฒน์ สุขเข็ม สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
49 6181126070 นาย ศุภกฤต เงินคุณ สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
50 6181126071 นางสาว วิลาสินี ฟักนาค สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
51 6181126072 นางสาว ดารุณี จันจันทึก สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
52 6181126073 นางสาว ณัฏฐนิช สังวน สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
53 6181126074 นางสาว รัตนา สามสีลา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
54 6181126075 นาย สุริยันต์ ชิตรัตถา สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
55 6181126076 นาย จตุพร ลิ มกุล สังคมศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
56 6181123001 นางสาว กัญญารัตน์ ก่ิงเงิน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
57 6181123002 นางสาว เมทินี อยู่เป่ียม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
58 6181123003 นางสาว ปรีดาพร ใจดี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
59 6181123004 นาย ฐิติพงศ์ นามสม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
60 6181123005 นาย ศิวเทพ มุ่ย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
61 6181123006 นาย ศักด์ิรพี ช่วยพรหม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
62 6181123007 นางสาว ธนวรรณ สมัครการ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D23
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181123008 นางสาว ปารีณา กล้าหาญ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
2 6181123009 นาย ศรายุทธ เกตุอุ่น ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
3 6181123010 นาย วีระศักด์ิ สุดเสนาะ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
4 6181123011 นางสาว รัชดาภรณ์ เอ่ียมพงษ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
5 6181123012 นางสาว ปัณฑิตา ปัททุม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
6 6181123014 นางสาว ดารณี อยู่คงธรรม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
7 6181123015 นางสาว ศิรดา เหลืองสกุลไทย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
8 6181123016 นางสาว กาญจนา แสงค า ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
9 6181123017 นาย นครินทร์ พระโยโค ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
10 6181123018 นางสาว นันทวัน วิทูรพงศ์พินิจ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
11 6181123019 นางสาว ปัทมาภรณ์ สุขมากผล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
12 6181123020 นางสาว ผกาวรรณ ปราบมาก ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
13 6181123021 นางสาว ณภาดา ศุขีวิริยะ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
14 6181123022 นางสาว รัตติกา หาวิชา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
15 6181123023 นางสาว ชลาลัย สหุนิล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
16 6181123024 นางสาว วิกานดา ทระเพชร ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
17 6181123025 นางสาว ธิดาทิพย์ อารีชน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
18 6181123026 นางสาว สุกัญญา สาหร่าย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
19 6181123027 นางสาว นัทภรณ์ ยวนเศษ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
20 6181123028 นาย หัสวรรษ ชนะบางแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
21 6181123029 นางสาว นรีกานต์ ออกมา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
22 6181123030 นางสาว สมิตา คงม่ัน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
23 6181123031 นางสาว อาทิตยา ยุติกา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
24 6181123032 นางสาว ชนิสรา เกินกระโทก ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
25 6181123033 นางสาว ปวิตรา มะลิวัลย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
26 6181123034 นางสาว จันทนิภา ต๊ะต๊ิบ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
27 6181123035 นาย ศรายุธ ราชสุภา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
28 6181123036 นาย พงศธร อินทร์บ ารุง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
29 6181123037 นางสาว ลลิดา เอ่ียมสุวรรณ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
30 6181123038 นางสาว อนุสรา พุทธสังฆ์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
31 6181123039 นางสาว ธนวรรณ สุริยงค์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
32 6181123040 นางสาว วันทนีย์ วงศ์ประไพ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
33 6181123041 นางสาว อันธิกา บุญโก่ง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
34 6181123042 นางสาว ปารณีย์ ศรีจันทร์อ่อน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
35 6181123043 นางสาว นันท์นภัส ค าแหง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
36 6181123044 นางสาว อุษามณี กล้าหาญ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
37 6181123045 นาย ณัฐพนธ์ พรพันธ์ุ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
38 6181123046 นางสาว นูรีน แสงมาน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
39 6181123047 นาย ทัตดนัย สุทธิวรรณา ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
40 6181123048 นาย ปัจจานนท์ จตุราวิชานันท์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
41 6181123049 นาย ชาติธวัช อินทรสุชาติ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
42 6181123050 นางสาว ปัทมพร โตเจริญ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24

หมู่เรียน  D24



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6181123051 นางสาว กชมน ฤทธิแสง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
44 6181123052 นางสาว อรกช กองแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
45 6181123053 นางสาว อัยซะห์ ลุโบะกาแม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
46 6181123054 นางสาว สาธินี เทพไชย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
47 6181123055 นางสาว แก้วตา สิติธีรพันธ์ุ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
48 6181123056 นางสาว ปาจรีย์ ศรีสมโภชน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
49 6181123057 นางสาว ปิยวรรณ กุลสวน ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
50 6181123058 นาย พงศ์ญพัฒน์ รัตนทับทิม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
51 6181123059 นางสาว เต็มศิริ ค าภาพัก ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
52 6181123060 นาย หรินทร์ แก้วน้อย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
53 6181123061 นางสาว ณัฐชยา วังช่วย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
54 6181123062 นางสาว ศรัญญา ยิ มละมัย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
55 6181123063 นางสาว สุรัสวดี ทองสีนุช ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
56 6181123064 นาย ธนกร ศรีภิรมย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
57 6181123065 นางสาว ทิฆัมพร ชนะกุล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
58 6181123066 นางสาว ภัทรวดี เพ็งแก้ว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
59 6181123067 นาย ณภัทร กลีบบัว ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
60 6181123068 นางสาว ภาณินี พรหมจรรย์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
61 6181123069 นาย อัสรี แวสะมะแอ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24
62 6181123070 นางสาว ศิริพร ปลอดสกุล ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D24



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181123071 นางสาว นลินี พุ่มวัง ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
2 6181123072 นางสาว พรนภา โพธ์ิศรี ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
3 6181123073 นางสาว เพ็ญนภา คชรัตน์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
4 6181123074 นางสาว ปรายฟ้า จันทร์อ่ิม ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
5 6181123075 นางสาว มารยานีย์ กือเซะ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
6 6181123076 นางสาว ตัสนีม มาศสมันต์ ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
7 6181123077 นางสาว อภิสรา จันทร์เมืองไทย ภาษาอังกฤษ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
8 6181163001 นางสาว นวินดา จันทร์ดวงโต นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
9 6181163002 นางสาว สวรินทร์ เอมสอาด นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
10 6181163003 นาย อดิเทพ เมตตา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
11 6181163004 นางสาว ชิณานันท์ ไชยสีหา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
12 6181163005 นางสาว ณัฎฐธิดา เดชบุญ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
13 6181163006 นางสาว พัชราภา อัตตะมณี นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
14 6181163007 นาย พิพัฒน์ ทองอ้ม นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
15 6181163008 นาย คมน์จักขณ์ สุจวิพันธ์ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
16 6181163009 นางสาว จิราพรรณ รุ่งรังษี นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
17 6181163010 นางสาว กนกกาญจน์ เต็มสงสัย นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
18 6181163011 นาย พุฒิพงศ์ รูปโอ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
19 6181163012 นางสาว กนกวรรณ สระทอง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
20 6181163013 นางสาว ศศิ ประเสริฐศักด์ิ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
21 6181163014 นาย พงศ์เทพ แซ่ลิ ม นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
22 6181163015 นางสาว ประภาเพ็ญ เม่งบุตร นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
23 6181163016 นางสาว ประไพพิมพ์ เม่งบุตร นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
24 6181163017 นางสาว กมลชนก ค าภาผง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
25 6181163018 นางสาว ณัฏฐิญาภรณ์ นาเรือง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
26 6181163019 นางสาว สุนิษา ศรีราชา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
27 6181163020 นางสาว สุกัญญา สินประเสริฐ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
28 6181163021 นาย อดิสรณ์ สุธรรมา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
29 6181163022 นางสาว สวรินทร์ วรวงษ์ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
30 6181163023 นางสาว อนันตญา ศรีชัยนาท นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
31 6181163024 นางสาว ศีตลา อินทรตา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
32 6181163025 นางสาว จรณพร ศรีแก้วนวล นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
33 6181163026 นางสาว กุลณัฐ เหล่าประเสริฐสกุล นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
34 6181163027 นางสาว สาวิตรี คงสว่าง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
35 6181163028 นางสาว ขนิษฐา หาป้อง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
36 6181163029 นางสาว ปิยวรรณ หาญชัย นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
37 6181163030 นาย ภัทรศัย ศรีประจักษ์ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
38 6181163031 นาย ภาคภูมิ ศรีประเสริฐ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
39 6181163032 นางสาว พิชญา ไชยดิษฐ์ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
40 6181163033 นาย เติมพล พลชิวา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
41 6181163034 นางสาว สุนิษา เสง่ียมศรี นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
42 6181163035 นางสาว พรพนิดา เผือกวัฒนะ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25

หมู่เรียน  D25
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43 6181163036 นางสาว วริศรา วันชัย นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
44 6181163037 นาย วรศักด์ิ บุญธรรม นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
45 6181163038 นางสาว ธนพร มูลเมือง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
46 6181163039 นางสาว ขนิฐา เผยศิริ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
47 6181163040 นาย ธนพล อมรเวช นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
48 6181163041 นางสาว อุษณียาภรณ์ จูมทอง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
49 6181163042 นาย สรวิชญ์ หางสลัด นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
50 6181163043 นางสาว มาริสา สมค าพ่ี นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
51 6181163044 นางสาว สลิล ดวงเข็ม นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
52 6181163045 นางสาว สุรัชนาวี ชงขุนทด นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
53 6181163046 นางสาว อังศุมาลิน แนมขุนทด นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
54 6181163047 นางสาว อนุวรรณ ทัพซ้าย นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
55 6181163048 นางสาว พิศสมัย สุดภา นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
56 6181163049 นางสาว สุชานรี ครุฑปักษี นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
57 6181163050 นางสาว จุฑารัตน์ หม่ันงาน นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
58 6181163051 นางสาว ศิรินทิพย์ ปาปะข า นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
59 6181163052 นางสาว ชัญญานุช มณีแสง นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
60 6181163053 นาย ณัฐกรณ์ เกษมณี นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
61 6181163054 นาย วทัญญู เหลืองงาม นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
62 6181163055 นางสาว เฟิร์น ธัญญธนานันต์ นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
63 6181163056 นางสาว ศิลินี แซ่ฟ้า นาฏยศิลป์ศึกษา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ D25
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121392001 นาย พงศ์โชค สวยงาม ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
2 6121392002 นาย นราธิป สุนทรนภา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
3 6121392003 นางสาว ขวัญกมล สุวรรณวิจิตร ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
4 6121392004 นาย พงศธร ศรีแอ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
5 6121392005 นางสาว จิราภรณ์ ภูมิน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
6 6121392006 นางสาว รัชนก ย่ิงอินทร์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
7 6121392007 นาย กรวิชญ์ อุดรไสว ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
8 6121392008 นางสาว ธนพร สร้างไธสง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
9 6121392009 นาย ตันติกร ราช่อง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
10 6121392010 นาย ซาดัฐ จิตต์จ านงค์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
11 6121392011 นางสาว วรรณพร และสง่า ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
12 6121392012 นางสาว ธนันญา บุญสูงเนิน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
13 6121392013 นางสาว ศิริวรรณ เกิดเหมือนวงค์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
14 6121392014 นาย คุณานนต์ น่ิมเนียน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
15 6121392015 นางสาว ปียฉัตร ทาจี ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
16 6121392016 นางสาว พรนภัส ฉ่ าม่ิงขวัญ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
17 6121392017 นางสาว พชรมณี คงอยู่ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
18 6121392018 นางสาว ปวีณา วาทิตตาคม ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
19 6121392019 นาย ราชินทร์ ศรีสดพฤกษชาติ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
20 6121392020 นาย พีรศักด์ิ นันท์ปสิทธิกุล ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
21 6121392021 นาย สุวสันต์ เบ็ญมูซา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
22 6121392022 นาย อุรวิทย์ ตันสงวน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
23 6121392023 นาย จิรบดินทร์ อ่ิมอารมณ์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
24 6121392024 นาย สนธยา หมีเงิน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
25 6121392025 นางสาว นัสสมนต์ สุนทรวารี ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
26 6121392026 นาย ชรินรัตน์ พระขรรค์ชัย ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
27 6121392027 นางสาว เกศรินทร์ สุขขีวัด ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
28 6121392028 นางสาว วรรณิศา ชุมเเสง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
29 6121392029 นาย สุธานนท์ เเย้มศรี ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
30 6121392030 นางสาว ชวัลรัตน์ นราฤทธ์ิ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
31 6121392031 นางสาว อรวี พรหมเนียม ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
32 6121392032 นางสาว ศศิกานต์ ธโนปจัย ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
33 6121392033 นาย บุญฤทธ์ิ งามพิทักษ์สิน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
34 6121392034 นางสาว ธิดามาศ ไชยยืน ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
35 6121392035 นางสาว จินดารัตน์ สกุลณี ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
36 6121392036 นาย กรรชัย แทนเกาะ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
37 6121392037 นางสาว สุธาลักษณ์ ธนพัตจรูญพงษ์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
38 6121392038 นาย แทนคุณ ตั งพรประเสริฐ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
39 6121392039 นาย ปาณัสม์ แจ่มศรีจันทร์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
40 6121392040 นาย อนาวิน สีหะ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
41 6121392041 นาย พุฒิพันธ์ุ พันธ์ุประจวบ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
42 6121392042 นาย สถาปัตย์ พุทธมี ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26

หมู่เรียน  D26
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43 6121392043 นางสาว กนกวรรณ ภู่ตระกูล ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
44 6121392044 นาย อภิชัย ฮาดดา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
45 6121392045 นางสาว ตมิสา เพ็งจาด ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
46 6121392046 นาย ศุภกร มงคลกุล ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
47 6121392047 นาย ไวโรจน์ บุญชลอ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
48 6121392048 นาย ดาบชัยณรงค์ ชัยแสงฤทธ์ิ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
49 6121392049 นาย เพชร พานิชเจริญ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
50 6121392050 นางสาว เอกนรี เจาฑานนท์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
51 6121392051 นาย ภัทรพงศ์ ทองเฟ่ือง ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
52 6121392052 นาย ณัฐวุฒิ แสงวัฒนาตระกูล ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
53 6121392053 นาย ดนัยนันท์ เฉลิมพรพัฒน์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
54 6121392054 นาย จักรินทร์ ปณิธานก่อเกียรติ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
55 6121392055 นางสาว ปานบงกช นันตศิลป์ ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
56 6121392056 นาย ไชยโรจน์ แสนสุข ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
57 6121392057 นาย ธัชพล อินทรสุข ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
58 6121392058 นาย ชัชวาล สุขเกษม ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
59 6121392059 นาย จักรินทร์ มาตา ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
60 6121392060 นาย ดิษย์พงศธร บุญประดับเพชร ภาพยนตร์และดิจิทัลมีเดีย วิทยาการจัดการ D26
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121373001 นางสาว ณิชาพร ไตรณรงค์ทรัพย์ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
2 6121373002 นางสาว วัชรินทร์ เดชวิจารณ์ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
3 6121373003 นางสาว สุนิษา แสนค าลือ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
4 6121373004 นางสาว ฐิติมา กยะกร การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
5 6121373005 นางสาว นภัสวรรณ แซ่ซิน การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
6 6121373006 นางสาว ศศิธร แข็งขัน การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
7 6121373007 นาย ชินดนัย วสันต์วงษ์สกุล การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
8 6121373008 นางสาว อรพินท์ ฟ้าหว่ัน การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
9 6121373009 นาย พงศกร เจริญนิช การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
10 6121373010 นางสาว อัจจิมา ประชุมพันธ์ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
11 6121373011 นางสาว จุฑามาศ ทองใกล้ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
12 6121373012 นางสาว กชพร สุดใสดี การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
13 6121373013 นางสาว ทิพย์วัลย์ สินธรชัยกุล การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
14 6121373014 นาย ชัยรัตน์ เนตรสีเงิน การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
15 6121373015 นาย ศุภณัฐ เลิศรักษ์กุล การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
16 6121373016 นางสาว ณัฐชา แซ่โง้ว การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
17 6121373017 นางสาว ผกาวรรณ บุติจินดา การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
18 6121373018 นาย ณัฐวุฒิ เจริญศรีศักด์ิกุล การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
19 6121373019 นางสาว อธิตญา เอ่ียมสอาด การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
20 6121373020 นางสาว ศิริพร มีแก้ว การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
21 6121373021 นางสาว พิมลพร รัตนสรรค์ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
22 6121373022 นาย ปฏิภาณ พันธ์ุโสภณ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
23 6121373023 นาย ฤทธี คลังเจริญ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
24 6121373024 นาย อาทิตย์ ย่ีบุญยันต์ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
25 6121373025 นาย ธันยา หงษ์จร การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
26 6121373026 นาย ดนุพล นราเลิศสุขุมพงศ์ การส่ือสารมวลชน วิทยาการจัดการ D27
27 6121374001 นางสาว วโรชา สิงหะทุม การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
28 6121374002 นางสาว พิมพกานต์ อ่อนศรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
29 6121374003 นาย การัณยภาส สายจีน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
30 6121374004 นาย ฐณาวัฒน์ รามจุล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
31 6121374005 นางสาว อสรีวา บุษปฤกษ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
32 6121374006 นาย กฤษดา จตุวงศ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
33 6121374007 นางสาว ณัฐฐาพร จะโจ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
34 6121374008 นางสาว วรัญญา เชยจันทร์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
35 6121374009 นาย อารัก ฤกษ์พจนีย์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
36 6121374010 นาย ดนุพร อับดุลเลาะ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
37 6121374011 นาย ปิยะพงษ์ ศรีสง่า การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
38 6121374012 นาย สุรเชรษฐ์ เภาน้อย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
39 6121374013 นางสาว อติพร กล่ินบุญฟุ้ง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
40 6121374014 นางสาว คุณัญญา เกาะกาใต้ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
41 6121374015 นางสาว พรนภัส แวววัชระ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
42 6121374016 นางสาว จิราภรณ์ ต้นวงศ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27

หมู่เรียน  D27
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43 6121374017 นาย วัชรพงศ์ แจ่มกระจ่าง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
44 6121374018 นาย จิรทีปต์ เลิศบรรจง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
45 6121374019 นางสาว สิริพร เกียรติสมาน การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
46 6121374020 นางสาว กัญญารัตน์ ยงฉาย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
47 6121374021 นางสาว เจนณิศา สุขท่ัวญาติ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
48 6121374022 นาย พนธกร สาระบุตร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
49 6121374023 นางสาว ธนวรรณ บ ารุงนา การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
50 6121374024 นาย ธนาวุฒิ ไศลแก้วสุคนธ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
51 6121374025 นางสาว วนารี ป่ินแก้ว การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
52 6121374026 นางสาว กาญจนา บวรวิชาญกุล การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
53 6121374027 นางสาว วิสุตา หิรัญรุจิพงศ์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
54 6121374028 นาย วรัญญู สกุลจงรุ่งเรือง การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
55 6121374029 นาย ชยธร รัตนวงค์ การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
56 6121374030 นางสาว กัญญารัตน์ เทียนใส การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
57 6121374031 นางสาว อรทัย ริมค า การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
58 6121374032 นางสาว รุ่งทิวา ชัยพร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
59 6121374033 นาย ประภาสิทธ์ิ ชูศรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
60 6121374034 นางสาว ชนิดา โกศลเจษฎาพร การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
61 6121374035 นางสาว นิรชา กองแสงศรี การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
62 6121374036 นาย ศุภณัฐ บุญชัย การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
63 6121374037 นางสาว อิสรีย์ นุ่มแพ้ว การโฆษณาและธุรกิจบันเทิง วิทยาการจัดการ D27
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121381001 นางสาว ณัฐวรรณ ขันทอง การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
2 6121381002 นางสาว นัสรีน พรหมมา การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
3 6121381003 นาย กิตติพงษ์ อนนท์ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
4 6121381004 นางสาว อรธิดา ศรีประชัย การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
5 6121381005 นางสาว อิสรีย์ เตยต้น การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
6 6121381006 นางสาว นันทพร กรรณิกา การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
7 6121381007 นางสาว ณัฐรินทร์ จรกา การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
8 6121381008 นางสาว เกวลี หินค า การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
9 6121381009 นางสาว วนัสนันท์ แนนไธสง การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
10 6121381010 นางสาว ณัฐณิชา แวววัชระ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
11 6121381011 นางสาว วาสิตา เซ็นพานิช การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
12 6121381012 นาย ศิริวัฒน์ ทองหน้าศาล การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
13 6121381013 นางสาว อินทุอร เล็กเช่ียวชาญ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
14 6121381014 นาย วรานนท์ รักษาชล การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
15 6121381015 นาย นพชัย มูลอภัย การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
16 6121381016 นางสาว ทัศนียา งอกงาม การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
17 6121381017 นางสาว อรอุมา ภาคาสัตย์ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
18 6121381018 นางสาว นภาวรรณ พันต่วน การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
19 6121381019 นาย นัฐพล นิยม การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
20 6121381020 นางสาว กชกร ทองแสง การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
21 6121381021 นางสาว กานต์ธิดา พลดร การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
22 6121381022 นางสาว กชมน เหล็กดี การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
23 6121381023 นางสาว ธนิสร อ่อนหญิง การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
24 6121381024 นางสาว รังสินี ใจสมัคร การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
25 6121381025 นาย ชิตพล กันพินัย การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
26 6121381026 นางสาว พรธีรา ธนภัทรศิริ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
27 6121381027 นางสาว พรลภัส แซ่แต้ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
28 6121381028 นางสาว สิรินารถ งามอร่ามวิจิตร การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
29 6121381029 นางสาว ธันยมัย เข็มพรหมมา การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
30 6121381030 นาย นลธวัช การหวิด การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
31 6121381031 นาย ศุภชัย พันผา การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
32 6121381032 นางสาว สวรรณยา ผิวจันทร์ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
33 6121381033 นางสาว วทันยา รัตนพงษานนท์ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
34 6121381034 นาย กรรชัย ใจแสน การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
35 6121381035 นาย มนตรี นะวะนิน การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
36 6121381036 นางสาว อารียา สุทธิประภา การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
37 6121381037 นางสาว ณัชชา ผ่องผาด การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
38 6121381038 นางสาว ศิวพร พลใจรักษ์ การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
39 6121381039 นางสาว ชลนิชา หม่ืนไธสง การประชาสัมพันธ์และการส่ือสารองค์การ วิทยาการจัดการ D28
40 6121390001 นางสาว ชาริณี กรรธิภากร การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
41 6121390002 นาย ธนกร จุ่นมีวงษ์ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
42 6121390003 นางสาว สุปรียาภรณ์ ศรีพักตร์ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28

หมู่เรียน  D28
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43 6121390004 นางสาว ญานิสา หล่าแก้ว การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
44 6121390005 นางสาว ชยุดา ยอดทอง การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
45 6121390006 นาย อดิศร จันจ าปา การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
46 6121390007 นางสาว ปรารถนา สงกา การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
47 6121390008 นางสาว จุฬาลักษณ์ วังนาทัน การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
48 6121390009 นางสาว กนกวรรณ มาหาร การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
49 6121390010 นางสาว ญาณิศา ไลยรัตน์ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
50 6121390011 นางสาว ปาริฉัตร นกสุนทร การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
51 6121390012 นางสาว พนิดา ศรีม่วง การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
52 6121390013 นางสาว ชาลินี ศิริชานีวุฒิ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
53 6121390014 นางสาว ณัฐนันท์ ชมภูเคน การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
54 6121390015 นางสาว ณัฐณิชา ยวงหิรัญ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
55 6121390016 นางสาว หัสวดี พลามิตร การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
56 6121390017 นางสาว ชวิศา ฉิมพลี การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
57 6121390018 นางสาว วริยา จันทร์ทอง การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
58 6121390019 นาย สุธิกานต์ เกิดสกุล การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
59 6121390020 นางสาว อรสา จรูญจาฏพจน์ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
60 6121390021 นางสาว ศิรดา ทองปลิว การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
61 6121390022 นางสาว ชลธิชา ลาภจิตร การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
62 6121390023 นางสาว บุญยานุช รักซ้อน การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D28
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121390024 นางสาว จิตราภรณ์ ดาวแย้ม การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
2 6121390025 นาย โกสิต แดงเปล่ง การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
3 6121390026 นางสาว เมทิณี โพธ์ิบุรีพานิชย์ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
4 6121390027 นาย อรรถกร ธนวณิชย์กุล การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
5 6121390028 นาย อดิศร มีแสง การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
6 6121390029 นางสาว พรพิมล งามแยะ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
7 6121390030 นางสาว วิภา ไพรบึง การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
8 6121390031 นางสาว บัณฑิตา ผ่านเจริญถาวร การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
9 6121390032 นางสาว สิริยากร มุ่งสันติ การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
10 6121390033 นาย โสรัจ สุขสมรูป การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
11 6121390034 นาย ธนายุทธ ด าแดง การท่องเท่ียว วิทยาการจัดการ D29
12 6121412001 นางสาว พิมชนก อาจหาญ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
13 6121412002 นาย ณัฐพล ลิบกระโทก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
14 6121412003 นางสาว กัลยารัตน์ กิจเจริญไพศาล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
15 6121412004 นาย กิตติธัช สุขรักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
16 6121412005 นางสาว เพ็ญนภา พันธุรัตน์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
17 6121412006 นางสาว ณัฐฐาพร ขุนศรี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
18 6121412007 นางสาว กาญจนา พรมเมา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
19 6121412008 นางสาว ปรียา โตมะนิตย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
20 6121412009 นางสาว ปิยะฉัตร จุลอักษร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
21 6121412010 นางสาว ศศิธร สู่สุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
22 6121412011 นางสาว ธัญวรัตน ศิริบุตร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
23 6121412012 นางสาว สุวนันท์ แสงสุรีย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
24 6121412013 นาย ธวัชชัย ดาบุดดี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
25 6121412014 นางสาว พิมพ์วิภา พูนผล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
26 6121412015 นางสาว ลัดดาวรรณ สีหาราช การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
27 6121412017 นางสาว โสรยา นุสิทธ์ิรัมย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
28 6121412018 นางสาว ศุทธินี ผกากล่ิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
29 6121412019 นางสาว ธีราพร วงค์ทองจันทร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
30 6121412020 นางสาว ปุณยภา บัวข า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
31 6121412021 นางสาว นภัสสร เหลืองสรรพสุข การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
32 6121412022 นางสาว กชกร จีนพิทักษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
33 6121412023 นางสาว นัฐกาน เกษหอม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
34 6121412024 นางสาว ปิยะฉัตร ก่ิงสวัสด์ิ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
35 6121412025 นางสาว จตุมาภรณ์ พันธุโรทัย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
36 6121412026 นางสาว สิรินภา เสือบัว การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
37 6121412027 นางสาว เจนจิรา ถิรธนวันต์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
38 6121412028 นางสาว กุลวรี วันศุกร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
39 6121412029 นางสาว อัสมา ก ามะหย่ี การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
40 6121412030 นางสาว สุภิสรา ทรัพย์ดก การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
41 6121412031 นางสาว ลลิสา ขจัดโจร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
42 6121412032 นาย พงศธร เต้าประยูร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29

หมู่เรียน  D29
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43 6121412033 นางสาว มุลีนา เหมมันต์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
44 6121412034 นางสาว กรศิริ พลอ าไพ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
45 6121412035 นางสาว จุฬาราษฎร์ พลายด้วง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
46 6121412036 นาย ธนบดินทร์ ธัญบุญญาภา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
47 6121412037 นางสาว อริญชญา วรรณวรพร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
48 6121412038 นางสาว ปริยาภรณ์ สืบเลย การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
49 6121412039 นางสาว เกสรา พยัคฆา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
50 6121412040 นางสาว สิริลักษณ์ เซ้งประเสริฐ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
51 6121412041 นางสาว กมลรัตน์ หุ้มไชยสงค์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
52 6121412042 นางสาว สุภัคคสร นาคสมทอง การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
53 6121412043 นางสาว มาลีสา ชาลีวงษ์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
54 6121412044 นาย พูนอนันต์ พลมาตย์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
55 6121412045 นาย ธีรวัฒน์ เสถียรนภาพร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
56 6121412046 นาย รณกร สวนเมืองเพชร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ วิทยาการจัดการ D29
57 6121413001 นางสาว กนกพร คูณเทือกเถา การตลาด วิทยาการจัดการ D29
58 6121413002 นาย ธนิตพนธ์ ยวงมณี การตลาด วิทยาการจัดการ D29
59 6121413003 นาย ศุภกิตติ เดชรักษา การตลาด วิทยาการจัดการ D29
60 6121413004 นาย ธนัช ชนะกิจเสรี การตลาด วิทยาการจัดการ D29
61 6121413005 นางสาว รัตนาวดี ห้องแซง การตลาด วิทยาการจัดการ D29
62 6121413006 นาย วีรภัทร เอมชาวนา การตลาด วิทยาการจัดการ D29
63 6121420001 นางสาว กนกพร แซ่ตั ง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาการจัดการ D29
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121413007 นางสาว กัลยา เต็มนุช การตลาด วิทยาการจัดการ D30
2 6121413008 นาย เศกสิทธ์ิ ชูพวกพ้อง การตลาด วิทยาการจัดการ D30
3 6121413009 นางสาว พรชิตา บุญแหลม การตลาด วิทยาการจัดการ D30
4 6121413010 นางสาว กรองแก้ว มาคราม การตลาด วิทยาการจัดการ D30
5 6121413011 นางสาว ปรียาภรณ์ เตือยโยชน์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
6 6121413012 นางสาว เกวลิน หินค า การตลาด วิทยาการจัดการ D30
7 6121413013 นางสาว สุพัตรา มาปัน การตลาด วิทยาการจัดการ D30
8 6121413014 นางสาว กัลยาพร สังประพล การตลาด วิทยาการจัดการ D30
9 6121413015 นางสาว นัทวรรณ น่ิมน้อย การตลาด วิทยาการจัดการ D30
10 6121413016 นางสาว สุพรรณิการ์ ใคร่ครวญ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
11 6121413017 นางสาว สกาวเดือน ใจยา การตลาด วิทยาการจัดการ D30
12 6121413018 นาย วิทวัส ขวัญแก้ว การตลาด วิทยาการจัดการ D30
13 6121413019 นาย เมฆา หนูเล็ก การตลาด วิทยาการจัดการ D30
14 6121413020 นางสาว ภัทราพร นิพรรัมย์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
15 6121413021 นาย เกียรติศักด์ิ แสงอรุณ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
16 6121413022 นางสาว วรรณรดา อุ่มเพชร การตลาด วิทยาการจัดการ D30
17 6121413023 นาย พล วัชรเดชาชัย การตลาด วิทยาการจัดการ D30
18 6121413024 นาย ต่อศักด์ิ วาดงาม การตลาด วิทยาการจัดการ D30
19 6121413025 นางสาว จุรีรัตน์ แรงกะสิวิทย์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
20 6121413026 นางสาว จุฑามณี ทวีลาภ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
21 6121413027 นาย นคเรศ บัวศิริ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
22 6121413028 นาย มณฑล กุลวงค์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
23 6121413029 นางสาว วราพร เซ็นติยนนท์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
24 6121413030 นาย อภิสิทธ์ิ วุฒิพิทักษ์ศักด์ิ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
25 6121413031 นางสาว ทิยาพร วิโทจิตร การตลาด วิทยาการจัดการ D30
26 6121413032 นาย กิตติพัฒน์ ฉลองกลาง การตลาด วิทยาการจัดการ D30
27 6121413033 นาย ภัทรพงศ์ บุญยงค์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
28 6121413034 นางสาว ณัฐอรียา พูลสวัสด์ิ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
29 6121413035 นางสาว สุปรียา จันเทพา การตลาด วิทยาการจัดการ D30
30 6121413036 นาย ศิริวัฒน์ บุญน า การตลาด วิทยาการจัดการ D30
31 6121413037 นางสาว จันทิมา แสงอินทร์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
32 6121413038 นางสาว สุกัลยา สายสุวรรณ์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
33 6121413039 นางสาว ธันยธร เธียรเสถียรพงศ์ การตลาด วิทยาการจัดการ D30
34 6121413040 นางสาว วันเพ็ญ พงษ์จังหรีด การตลาด วิทยาการจัดการ D30
35 6121413041 นาย พลกฤต ตั งม่ันคงวรกูล การตลาด วิทยาการจัดการ D30
36 6121413042 นาย ศศมน เกตุผาสุข การตลาด วิทยาการจัดการ D30
37 6121413043 นางสาว นันทวรรณ เพ็งอุดม การตลาด วิทยาการจัดการ D30
38 6121413044 นาย วศิน โตพิพัฒน์ชัยกุล การตลาด วิทยาการจัดการ D30
39 6121414001 นางสาว อิษณี สุทธิประภา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
40 6121414002 นางสาว วราภรณ์ สิงห์กิ ง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
41 6121414003 นาย ณัฐพล ยาสาธร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
42 6121414004 นาย สิริเชษฐ์ จันสมบูรณ์สุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30

หมู่เรียน  D30



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6121414005 นาย จิรวัฒน์ รักสมจิตต์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
44 6121414006 นาย ศุภณัฐ นุตะมาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
45 6121414007 นาย อรรนพ สุขประเสริฐ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
46 6121414008 นาย ภีระพล ลิมปนนิธิกุล คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
47 6121414009 นาย ศักด์ิสิทธ์ิ เอ่ียมชูนาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
48 6121414010 นาย ปณิธิ บัวงาม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
49 6121414011 นางสาว ธัญลักษณ์ อ่อนสง่า คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
50 6121414012 นาย นนธวัช รักค ามี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
51 6121414013 นาย กรธัช สร้อยยา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
52 6121414014 นาย ชยวิศว์ ศรีแจ่มดี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
53 6121414015 นาย วิศิษฐ์ บัวป้อม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
54 6121414016 นาย สุธินันท์ เพชรยวน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
55 6121414017 นาย สหพล วนิชบูรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
56 6121414018 นางสาว ปลายฟ้า จตุรพรสวัสด์ิ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
57 6121414019 นาย รติพงษ์ บรรเทิงสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
58 6121414020 นางสาว ฑิตยา พรชัยทวีสุข คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
59 6121414021 นาย ธายุกร ฉายแสง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
60 6121414022 นาย ณัฐวรรธน์ ประเสริฐชัยกร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
61 6121414023 นาย อนุวัฒน์ วงศ์หน่อน้อย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30
62 6121414024 นาย ชัยนรินทร์ ดาดคาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D30



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121414025 นางสาว กชกร ม่านทอง คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
2 6121414026 นางสาว เจนจินา วิทยาภรณ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
3 6121414027 นางสาว ณัฐริณี วินทะไชย คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
4 6121414028 นาย ปาณัสม์ภูมิ ศศิโรจรัศมี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
5 6121414029 นาย กิตติภพ ประภัสมาลัยสร คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
6 6121414030 นางสาว จินตรา ป้องศรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
7 6121414031 นาย ปิยวัฒน์ วุฒิปรีชาเลิศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
8 6121414032 นาย เมธี ชันเจริญ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
9 6121414033 นาย สุวิจักขณ์ งามใจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
10 6121414034 นาย นยสิทธ์ิ จิตมหาวงศ์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาการจัดการ D31
11 6121417001 นางสาว ณัฐธิฌา มีมา เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ D31
12 6121417002 นาย มีเดช เรืองชัย เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ D31
13 6121417003 นางสาว ดาทิยา วงค์หินกอง เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ D31
14 6121417004 นางสาว บัณฑิตา คงเมือง เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ D31
15 6121417005 นาย สุทธิพงษ์ หนูทองแก้ว เศรษฐศาสตร์ วิทยาการจัดการ D31
16 6121418001 นางสาว ศิริลักษณ์ สอนราษี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
17 6121418002 นางสาว นัฐชา หุยวัน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
18 6121418003 นางสาว กุลนิตา ต้นวาตะ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
19 6121418004 นาย กิติพงศ์ หอมช่ืน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
20 6121418005 นางสาว ธนาพร เกิดจันทรา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
21 6121418006 นางสาว นันท์นภัส พิพัฒน์เจริญสกุล การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
22 6121418007 นางสาว จิราภา ตระการจันทร์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
23 6121418008 นางสาว จุฑามาศ บุญมี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
24 6121418009 นางสาว รุ่งนภา ทองสิมา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
25 6121418010 นาย ชนภพ สันตะกุล การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
26 6121418011 นางสาว สุวนันท์ สอนดี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
27 6121418012 นาย ธีราภัทร เขียวชอุ่ม การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
28 6121418013 นางสาว กิตติยา ยศรุ่งเรือง การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
29 6121418014 นางสาว กัญญารัตน์ อ าลอย การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
30 6121418015 นางสาว ยุวดี ค าทุย การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
31 6121418016 นางสาว จิรวรรณ เส้งสั น การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
32 6121418017 นาย นันทกร ใหมทอง การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
33 6121418018 นางสาว จิราพรรณ พันทอง การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
34 6121418019 นางสาว เกวราภรณ์ พันสาย การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
35 6121418020 นางสาว กนกวรรณ สุธรรม การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
36 6121418021 นางสาว เขมิกา ก้านสันเทียะ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
37 6121418022 นางสาว ศิริลักษณ์ ฝอยกาสินธ์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
38 6121418023 นางสาว ลัลน์ลลิตา ศรีค า การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
39 6121418024 นาย ศิรวิทย์ พุทธมาตร์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
40 6121418025 นางสาว สุริยาพร ด้วงโพนแร้ง การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
41 6121418026 นางสาว เยาวภา แก้วจินดา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
42 6121418027 นางสาว พัชริดา ช านิวัตร การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31

หมู่เรียน  D31



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6121418028 นางสาว พิชญ์สินี ใจภักดี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
44 6121418029 นางสาว ณัฐดาวัลย์ โสธร การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
45 6121418030 นางสาว อาภาศิริ อุ่นค า การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
46 6121418031 นาย อัมรินทร์ พ่ึงด้วง การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
47 6121418032 นางสาว สิริยากร พานุรักษ์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
48 6121418033 นาย เมธาสิทธ์ิ สุภี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
49 6121418034 นางสาว ปวีณา สุริมาศ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
50 6121418035 นางสาว สายฝน นึกแม่น การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
51 6121418036 นาย สุชาติ กูลสวัสด์ิมงคล การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
52 6121418037 นางสาว วันดี มีแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
53 6121418038 นาย ศรุต เล่ือมประเสริฐ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
54 6121418039 นาย เพชรศิริพงศ์ เรืองลอยข า การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
55 6121418040 นาย สุทธิพงษ์ แตงอ่อน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
56 6121418041 นางสาว อมรรัตน์ ยอดดี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
57 6121418042 นางสาว ศิริรัตน์ ชัยพรมเขียว การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
58 6121418043 นางสาว วราภรณ์ บุญใย การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
59 6121418044 นาย พีรภัทธ โพธ์ิศรีปัทมากุล การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
60 6121418045 นางสาว อชิรญา ธิพรพรรณ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
61 6121418046 นาย วีรภัทร ฤทธิกูล การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31
62 6121418047 นาย ธนกฤต สัจจวีณา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D31



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121418048 นาย ธวัชชัย จ่ันเพ็ชร์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
2 6121418049 นาย รพี พัฒนเจริญ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
3 6121418050 นางสาว ธนาพร วงศ์ค า การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
4 6121418051 นาย คุณากร ศักด์ิแก้ว การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
5 6121418052 นางสาว ญาดา จันทเกษ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
6 6121418053 นางสาว ภัสสร กล่ันรักษา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
7 6121418054 นางสาว อารียา ผิวสา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
8 6121418055 นาย ชัยภูมิ ทูมู การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
9 6121418056 นางสาว วริศรา ไชยมน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
10 6121418057 นาย ชัยชนะ พรมพันธ์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
11 6121418058 นาย ศรัณยพงศ์ กล่อมสถิตย์ การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
12 6121418059 นางสาว ธัญญาเรศ ทอดสนิท การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
13 6121418060 นางสาว วสุนันท์ เสวกวิหารี การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
14 6121418061 นางสาว ศิริวรรณ ช่ืนคุ้ม การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
15 6121418062 นาย สหัสวรรษ ชั นตรา การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
16 6121418063 นาย กฤษพงษ์ รัตนรังสิกุล การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
17 6121418064 นางสาว ปิยธิดา ผิวอ่อน การจัดการโลจิสติกส์ วิทยาการจัดการ D32
18 6121501001 นางสาว อมรรัตน์ จอมจักร การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
19 6121501002 นางสาว วิจิตรา แก้วกันหา การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
20 6121501003 นางสาว พิมพ์พร สร้างนานอก การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
21 6121501004 นางสาว นิศานาถ สีภา การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
22 6121501005 นางสาว ศิลา ทวนมะเริง การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
23 6121501006 นางสาว ชุดา ตัณฑสุริยะ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
24 6121501007 นางสาว นัฐธิกา นามบิดา การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
25 6121501008 นางสาว ปาริชาติ การสมบัติ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
26 6121501009 นางสาว รัตนาภรณ์ อิ มอนงค์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
27 6121501010 นางสาว เกวลิน ภาคแก้ว การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
28 6121501011 นางสาว พิมรพัฒน์ สุมนทา การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
29 6121501012 นางสาว อริศรา สุขประเสริฐ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
30 6121501013 นาย ณพนรรจ์ นามสง่า การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
31 6121501014 นางสาว สุกัญญา ศรีส าอาง การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
32 6121501015 นางสาว สุดาทิพย์ แซ่ตั น การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
33 6121501016 นางสาว ณัฐภรณ์ สีสถาน การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
34 6121501017 นางสาว สมฤทัย นามพิมาย การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
35 6121501018 นางสาว สุภาพร เรือนแพ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
36 6121501019 นางสาว สุวัจนี ซ้อนมณี การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
37 6121501020 นางสาว มณีพร เตียงตั ง การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
38 6121501021 นางสาว วาสนา เทพราชา การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
39 6121501022 นางสาว ศิริพร โต๊ะสิงห์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
40 6121501023 นางสาว ปิยนุช ค าเกิด การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
41 6121501024 นางสาว นิชาพิมล ดิสวิมูล การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
42 6121501025 นางสาว ปทุมแก้ว หล้ากาวิน การบัญชี วิทยาการจัดการ D32

หมู่เรียน  D32



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6121501026 นางสาว ศิริลักษณ์ เล็งไธสง การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
44 6121501027 นางสาว จิตสุภา ช่องวาริน การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
45 6121501028 นางสาว สุธิตา ย่อมมี การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
46 6121501029 นางสาว อาภาพร แดงตาโคตร การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
47 6121501030 นางสาว อธิติยา สวัสด์ิอุดม การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
48 6121501031 นางสาว กานต์ธิดา ลอยพิมาย การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
49 6121501032 นางสาว เสาวณีย์ แสงใสแก้ว การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
50 6121501033 นางสาว จันทกานต์ ยอดค า การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
51 6121501034 นางสาว น  าทิพย์ ฤทธิมนตรี การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
52 6121501035 นางสาว วรรณพร บุรีรัตน์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
53 6121501036 นางสาว ภาวิณี โกฏเพชร การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
54 6121501037 นางสาว นพวรรณ กะถิน การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
55 6121501038 นางสาว กมลวรรณ ตันสุพล การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
56 6121501039 นางสาว อภัสรา ด ารงวีระวิทย์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
57 6121501040 นางสาว ศิวนาถ ชูก าเเพง การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
58 6121501041 นางสาว สมัชญา เมินดี การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
59 6121501042 นางสาว บุษบา ลุนตะ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
60 6121501043 นางสาว กัญญารัตน์ วัดเวียงค า การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
61 6121501044 นางสาว กรรณิการ์ ฤกษ์ประดับ การบัญชี วิทยาการจัดการ D32
62 6121501045 นางสาว ณัฐธิดา พรหมน้อย การบัญชี วิทยาการจัดการ D32



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121501046 นางสาว อาทิตยา เขียวประชุม การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
2 6121501047 นางสาว สิริยากร ไชโยธา การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
3 6121501048 นางสาว อลิษา กุลนอก การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
4 6121501049 นางสาว กัลย์สุดา จันดาเรือง การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
5 6121501050 นางสาว รพีพรรณ ค ายะ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
6 6121501051 นางสาว ก่ิงพลอย ปรางค์นอก การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
7 6121501052 นางสาว ศวรรญา ค้าคล่อง การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
8 6121501053 นางสาว ชลธิชา ท้าวปูตา การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
9 6121501054 นางสาว ธัญญารัตน์ ปิติทาโน การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
10 6121501055 นางสาว มานิตา จันอุตสาห์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
11 6121501056 นางสาว สุนารี หลักงาม การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
12 6121501057 นางสาว พรทิพา บุญสวา การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
13 6121501058 นางสาว ชลธิชา นาแซง การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
14 6121501059 นางสาว วนิดา ล่องสว่าง การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
15 6121501060 นางสาว รุ่งนภา พุทธชาติ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
16 6121501061 นางสาว พิมพ์ธิดา บุญปก การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
17 6121501062 นางสาว ธิดารัตน์ แสงวงค์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
18 6121501063 นางสาว ชนิสรา บุญสิงห์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
19 6121501064 นางสาว เบญจมาศ แย้มกันชู การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
20 6121501065 นาย ปุณณรัตน์ ข าปราง การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
21 6121501066 นางสาว ปาริชาติ ยังพลขันธ์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
22 6121501067 นางสาว กัลป์ปภัส ตั งสนิทยุรัชต์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
23 6121501068 นางสาว ชรินธร แถวทัศน์ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
24 6121501069 นางสาว อภัสรา ทองดี การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
25 6121501070 นางสาว นิรมล ศรีขามเฒ่า การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
26 6121501071 นางสาว นาตยา บุญญะ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
27 6121501072 นาย พิสิฐ ใหญ่สูงเนิน การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
28 6121501073 นางสาว สุพัตรา ชมภู การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
29 6121501074 นางสาว สุพัตรา ผากากูล การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
30 6121501075 นางสาว ภัทร์นฤน ดาลัดอ่อง การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
31 6121501076 นางสาว พิมพิไล ภาชนะ การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
32 6121501077 นางสาว ศริญยา ศรีค ามี การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
33 6121501078 นางสาว สุทธิดา สุมี การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
34 6121501079 นางสาว อุไรรัตน์ วัชพืช การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
35 6121501080 นางสาว ทวีพลอย ใจดี การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
36 6121501081 นางสาว วาสิฐี สิงชาดา การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
37 6121501082 นางสาว ณัฐธิดา แก้ววงษา การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
38 6121501083 นาย วีรภัทร นุขุนทด การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
39 6121501084 นางสาว ปริษา คงศรี การบัญชี วิทยาการจัดการ D33
40 6121419001 นางสาว อภิชญา กุลธรรมโยธิน การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
41 6121419002 นางสาว วาริณี ทุมพันธ์ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
42 6121419003 นางสาว ฐิติยา แสงศรีบุญเรือง การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33

หมู่เรียน  D33



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6121419004 นางสาว จินตนา คงสุข การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
44 6121419005 นาย ชาญณรงค์ จอมทรักษ์ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
45 6121419006 นาย ธีรพัฒน์ มาประชา การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
46 6121419007 นางสาว สิริธร จันทร์เขียว การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
47 6121419008 นางสาว ณัฐวดี พุฒอุดม การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
48 6121419009 นางสาว วรินทร มนู การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
49 6121419010 นางสาว นรีธร อโศกบุญรัตน์ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
50 6121419011 นาย อิทธิพล คล้ายสุบรรณ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
51 6121419012 นาย กฤตวัฒน์ ขุนประเสริฐ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
52 6121419013 นาย พงศกร ทองประเสริฐ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
53 6121419014 นางสาว ศศิธร ศรีนคร การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
54 6121419015 นาย กิตติพัฒน์ เอิบอ่ิม การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
55 6121419016 นางสาว วรางคณา ชารีขันธ์ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
56 6121419017 นาย อภินัทธ์ ล้อมกุลไพศาล การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
57 6121419018 นาย สรัล บุญร่วม การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
58 6121419019 นาย ชัชนันท์ วรรณราช การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
59 6121419020 นาย มนตรี ประสิทธิกุล การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
60 6121419021 นาย กฤษฏา รุ่งวิถี การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
61 6121419022 นาย ธงชัย หล้ายวน การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33
62 6121419023 นางสาว นารา แสงชัย การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D33



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6121419024 นางสาว สุนิษา แซ่เบ๊ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D34
2 6121419025 นาย สมมาศ แย้มรัตน์ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D34
3 6121419026 นาย พีรพล เวชการ การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D34
4 6121419027 นาย ธานัท ธนโภคาจารุเดช การประกอบการธุรกิจ วิทยาการจัดการ D34
5 6121368001 นาย นัฐพงษ์ พุ่มมะระ ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี D34
6 6121368002 นางสาว นภาพร กีโดย ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี D34
7 6121368003 นาย อมรเทพ เพียงกลาง ดนตรีไทย วิทยาลัยการดนตรี D34
8 6121375001 นาย สหรัฐ เย็นใจ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
9 6121375002 นาย หิรัญ ไชยสุทธ์ิ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
10 6121375003 นางสาว ณัฐพร ชลธาร ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
11 6121375004 นาย วรากร สุภาวีระ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
12 6121375005 นาย วีรภัทร โภคะสวัสด์ิ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
13 6121375006 นาย ชัยวัฒน์ ปานเจริญ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
14 6121375007 นาย ภัคนันต์ แจ่มแจ้ง ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
15 6121375008 นางสาว ณัฐชุนันท์ พจนเรืองเดช ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
16 6121375009 นาย พิสิษฐ์ ทองดา ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
17 6121375010 นางสาว มนัสพร อ่วยมือ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
18 6121375011 นางสาว กมนียา แซ่ลี ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
19 6121375012 นางสาว ยุภารัตน์ ทองไชย ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
20 6121375013 นาย ภาสกร สุลิขิตกมล ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
21 6121375014 นาย กิตติศักด์ิ ประดิษฐ์พร ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
22 6121375015 นาย สุทธิพัฒน์ ธรรมจ ารัส ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
23 6121375016 นางสาว บุญธิชา ศรีทรัพย์ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
24 6121375017 นาย วุฒิพงศ์ ไชยจันลา ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
25 6121375018 นาย สุทธิพงษ์ มาผาบ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
26 6121375019 นาย อิทธิฤทธ์ิ บุสภาค ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
27 6121375020 นาย วาทิต ขันธลักษณา ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
28 6121375021 นาย นันทกร วชิราภา ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
29 6121375022 นาย วิริยะ นาคทอง ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
30 6121375023 นาย ศุขธัช แซ่อึ ง ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
31 6121375024 นาย ธีระพล พูลสวัสด์ิ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
32 6121375025 นาย สันติภาพ ยางงาม ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
33 6121375026 นาย ศิรชัช ศรีกระจ่าง ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
34 6121375027 นาย ธีรภัทร์ เกษมสวัสด์ิ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
35 6121375028 นาย ณัฐวุฒิ คชรัตน์ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
36 6121375029 นาย สุวัฒน์ ศรีเเจ้ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
37 6121375030 นาย ณัฐนนท์กฤช ทองธิว ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
38 6121375031 นาย อาคม ศรีพล ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
39 6121375032 นาย วัชราวุฒิ ไพฑูรย์ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
40 6121375033 นาย ผณินทร์ ศิริสัมพันธ์ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
41 6121375034 นาย อภิสิทธ์ิ เอียดนิมิตร ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
42 6121375035 นาย ธนัทเสฏฐ์ เจตน์จ าลอง ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34

หมู่เรียน  D34



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

43 6121375036 นางสาว ปิยะพร เศรษฐภากรณ์ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
44 6121375037 นาย ปกรณ์ สิทธิสมาน ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
45 6121375038 นาย พฤกษา อ่ิมประไพ ดนตรีตะวันตก วิทยาลัยการดนตรี D34
46 6181165001 นาย ณภัทร นิธิสกุลกาญจน์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
47 6181165002 นาย ศุภกร แก้วขวัญ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
48 6181165003 นาย วัชพงษ์ ศรีคล้าย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
49 6181165004 นาย ณัฐวุฒิ โอฐยิ มพราย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
50 6181165005 นางสาว เกศรา ปัญญาเสน ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
51 6181165006 นาย ชานน แก้วเสน่ห์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
52 6181165007 นางสาว สุทธญาณ์ สะอาดย่ิง ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
53 6181165008 นาย เกียรติศกร กระการดี ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
54 6181165009 นาย ธนาดล ฮุยนอก ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
55 6181165010 นาย จักรพจน์ สมใจ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
56 6181165011 นางสาว เปรมฤทัย จิตต์บุญ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
57 6181165012 นางสาว ประภาศิริ ปุ้ยทอง ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
58 6181165013 นาย กิตติพันธ์ ภินานันทชัย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
59 6181165014 นาย สินธนา ชาลือ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
60 6181165015 นาย ปราโมทย์ จงชิดกลาง ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34
61 6181165016 นาย ณัฐกิตต์ิ ปิติมานนท์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D34



โครงกำรเตรียมควำมพร้อมทักษะภำษำอังกฤษส ำหรับนักศึกษำใหม่ (รุ่นท่ี 1) ปีกำรศึกษำ 2561
รำยช่ือนักศึกษำใหม่  ประจ ำหมู่เรียน

ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181165017 นาย อานนท์ รุ่งมณี ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
2 6181165018 นางสาว ธนพร วงศ์เลิศอัมพร ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
3 6181165019 นาย เจษฎา สุขใย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
4 6181165020 นางสาว ทานตะวัน เป่ียมป่ิน ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
5 6181165021 นาย อนุภัทร ราชนานนท์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
6 6181165022 นางสาว กุลธิดา คดีพิศาล ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
7 6181165023 นางสาว หทัยพัชร พิทักษ์โคชญากุล ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
8 6181165024 นาย ธณธร นิลบุดดา ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
9 6181165025 นางสาว เมธาพร พงษ์พันธ์ุ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
10 6181165026 นางสาว วาสิตา ธรรมโชติ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
11 6181165027 นางสาว กฤษณา พ่ึงอ านวย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
12 6181165028 นาย อาฟิส สะแต ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
13 6181165029 นางสาว สวรส แสงประกายโชติ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
14 6181165030 นาย อธิวัฒน์ ช้างน้อย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
15 6181165031 นางสาว พิยะดา พูลจีน ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
16 6181165032 นาย พลภัทร ศรีรักษา ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
17 6181165033 นาย นพวิทย์ เทพละออง ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
18 6181165034 นาย มังคเลศ ชูชีพ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
19 6181165035 นาย ไพโรจน์ รักวงศ์ไทย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
20 6181165036 นาย เอกสิทธ์ิ พรหมมา ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
21 6181165037 นาย ชินนนท์ สืบวงศ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
22 6181165038 นางสาว กนกวรรณ พรหมคุณ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
23 6181165039 นางสาว สุวิมล เงินส่วย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
24 6181165040 นางสาว กัลยกร ภุมมารักษ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
25 6181165041 นาย ธีระศักด์ิ โคตรค าหาญ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
26 6181165042 นาย นพดล พรหมวิเชียร ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
27 6181165043 นาย ครุรัศม์ิ พ่ึงภพ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
28 6181165044 นาย ภูรี ดีโว ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
29 6181165045 นาย พงศกร บุญเรือง ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
30 6181165046 นาย ณัฐวุฒิ เชื อวงษ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
31 6181165047 นาย วุฒิภัทร ตันรัตนส่องแสง ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
32 6181165048 นางสาว ปรียานงค์ พุ่มจ๋ิว ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
33 6181165049 นาย ธัมมานุ สมบูรณ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
34 6181165050 นาย สุทธิพงษ์ จ่ันเพชร ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
35 6181165051 นาย เฉลิมเกียรติ แสงศรี ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
36 6181165052 นาย ยงยศ สง่าวงษ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
37 6181165053 นาย นทีกานต์ เพ็ญจันทร์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
38 6181165054 นาย สินธนา ประสงค์ทรัพย์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
39 6181165055 นาย วีรวัฒน์ ดาวจันทร์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
40 6181165056 นาย สุรศักด์ิ ทองสวัสด์ิ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
41 6181165057 นาย บรรจง เย็นสุข ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
42 6181165058 นาย กฤษกร ปัตลา ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35

หมู่เรียน  D35
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43 6181165059 นางสาว ลลดา ทองย่ิง ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
44 6181165060 นาย พงศ์ประพันธ์ ผึ งล้อม ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
45 6181165061 นางสาว สุชาดา เพ็ชรกระ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
46 6181165062 นาย พงศ์พิชิต กาฬภักดี ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
47 6181165063 นาย วงศธร สะอาดเอ่ียม ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
48 6181165064 นาย นพณัช กุลปราการ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
49 6181165065 นาย พชรภูมินทร์ เพชรสมัย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
50 6181165066 นาย แทนไท ทัพธานี ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
51 6181165067 นาย ชัยวัฒน์ สนสระน้อย ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
52 6181165068 นาย อภิชาติ ว่องประดิษฐ์ ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
53 6181165069 นาย ณัฐวุฒิ หุ่นภู ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
54 6181165070 นาย จักรพันธ์ อินทรศร ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
55 6181165071 นาย จักรกรา เสนา ดนตรีตะวันตกศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
56 6181166001 นาย ธัชพล สุทธิวา ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
57 6181166002 นาย รัฐพงศ์ อุปฐาก ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
58 6181166003 นาย จรูญ ทาปา ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
59 6181166004 นางสาว พรายรักษ์ เสมอญาติ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
60 6181166005 นางสาว สุปราณี สวามีชัย ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
61 6181166006 นาย ธีรพันธ์ุ อ่ิมสะอาด ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
62 6181166007 นาย พรรษวัฏ หาญอินทร์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D35
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ล ำดับ รหัสประจ ำตัว ค ำน ำหน้ำ ช่ือ นำมสกุล สำขำวิชำ คณะ หมู่เรียน
1 6181166008 นางสาว รสริน อ่อนน่วม ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
2 6181166009 นางสาว นพวรรณ ทับเพรียง ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
3 6181166010 นางสาว คุนัญญา เสมอสุข ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
4 6181166011 นาย ด ารงค์ศักด์ิ วิเศษน  า ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
5 6181166012 นาย ศศิพงศ์ ทองอินทร์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
6 6181166013 นาย รัชพล ยังย่ิงทรัพย์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
7 6181166014 นางสาว ธัญชนก พูลป้ัน ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
8 6181166015 นาย ธีรพงษ์ พุ่มโพธ์ิ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
9 6181166016 นาย พลดนัย วันแก้ว ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
10 6181166017 นาย ตรัยคุณ เพชรี ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
11 6181166018 นางสาว ธนพร ข าเพ็ง ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
12 6181166019 นางสาว ณัฐพร เล็กสัมฤทธ์ิ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
13 6181166020 นาย ไชยศ วิชัยวงษ์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
14 6181166021 นาย มังกร โลมพันธ์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
15 6181166022 นางสาว ฐิติรัตน์ วรวานิช ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
16 6181166023 นาย อรัญชัย มีโพธ์ิ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
17 6181166024 นาย วรากร อ่ าเมือง ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
18 6181166025 นาย อภิวัฒน์ พุ่มซ่อนกล่ิน ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
19 6181166026 นางสาว นัฐริกา มหาสาโร ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
20 6181166027 นาย รัตนะ ฮุยนอก ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
21 6181166028 นาย ธีระพัฒน์ อินสาคร ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
22 6181166029 นาย พริสร ผิวอ่อนดี ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
23 6181166030 นาย นรภัทร ทองใหม่ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
24 6181166031 นาย ปิยพันธ์ ศิลปสนธยานนท์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
25 6181166032 นางสาว นวรัตน์ วงค์ถนอม ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
26 6181166033 นางสาว ชุติภา เอมะรักษ์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
27 6181166034 นางสาว วิมลมาศ กางจันทา ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
28 6181166035 นาย ธาดาพงศ์ ย่ีผาสุข ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
29 6181166036 นางสาว รุ้งนภา จอมทะรักษ์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
30 6181166037 นาย ณรงค์พล คงประเสริฐ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
31 6181166038 นาย ณัฐนันท์ จันทศร ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
32 6181166039 นาย จิตต์เดช โอภาสสุริยะ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
33 6181166040 นาย อภิรักษ์ บุญสนอง ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
34 6181166041 นาย สัภยา สิงห์อ้าย ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
35 6181166042 นางสาว วรรณิศา ใบปกทอง ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
36 6181166043 นางสาว ลักขณา ศักด์ิมณี ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
37 6181166044 นาย โกวิท รักตะกนิษฐ์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
38 6181166045 นางสาว เสาวลักษณ์ เสาวงจันทร์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
39 6181166046 นาย ศุภชัย ศิษย์ประเสริฐ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
40 6181166047 นาย ครองไทย อยู่ดี ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
41 6181166048 นาย ธเนศ มลิชู ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36
42 6181166049 นาย ธีธัช ฉีดจันทร์ ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36

หมู่เรียน  D36
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43 6181166050 นาย นพดล จันทร์แจ่ม ดนตรีไทยศึกษา วิทยาลัยการดนตรี D36


