
GROUP A 
รายช่ือนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21  

ส าหรับนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2561  
ผู้สอน: อาจารย ์ดร.สราวุฒิ  ไกรเสม   

ห้อง 301001 ชั้น 10 อาคาร 30  
เวลา 08.30 – 16.30 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี 
1 นางสาว จีระพร เขตหนองบัว 5781123065 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
2 นาย พิสิษฐ์ ทองวิมล 5781123010 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
3 นางสาว กุรุพินท์ ราชไรกิจ 5781123064 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
4 นางสาว พรชนก เหลืองไตรรัตน์ 5781123037 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
5 นางสาว อาทิตยา ช านิกลาง 5781123081 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
6 นางสาว มาริษา สิมทอง 5781123080 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
7 นาย ชาคริต พันธุ์วรพงศ์ 5781123077 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
8 นางสาว สุนิสา ปรีชุ่ม 5781123063 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
9 นางสาว ปภัสรา เสประโคน 5781123085 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
10 นาย สิทธิชัย รักเกียรติสกุล 5781123073 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 5 
11 นางสาว พรไพลิน กันโรคา 5881123062 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
12 นาย อนันตชัย เชื้อวัฒนวาณิชย์ 5881123068 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
13 นางสาว ศวิตา ลัทธิวรรณ 5881123067 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
14 นางสาว อนุธิดา เกณฑ์พล 5881123025 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
15 นางสาว จุฑามาศ ถมนาค 5881123073 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
16 นางสาว ธนภรณ ์ จงปลูกกลาง 5881123030 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
17 นางสาว พชรวรรณ ด้วงนิล 5881123029 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
18 นางสาว ธันย์ชนก ทิพย์ประเสริฐ 5881123037 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
19 นางสาว วราภรณ์ พูลทอง 5881123002 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
20 นางสาว มลฤด ี ยอดสิงห์ 5881123026 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
21 นางสาว กาญจนาพร ลิขิตรัตติวงศ์ 5881123001 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
22 นางสาว พรพรรณ หนูรักษ์ 5881123080 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
23 นางสาว ศรัณรัตน์ ท้าวพิมพ์ 5881123034 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
24 นางสาว ชนิกานต์ เกตุหิิรัญ 5881123017 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
25 นางสาว สโรชา ปานรักษ์ 5881123041 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
26 นางสาว ปกฉัตร ศรียาเทพ 5881123021 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
27 นางสาว พนิดา ปัตวงศ ์ 5881123014 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 
28 นางสาว ใจทิพย์ อยู่มั่น 5981123028 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
29 นางสาว สุชาดา อุทัยบุรมย์ 5981123106 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
30 นางสาว พิชชากร สมทรัพย์ 5981123105 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
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31 นายพุฒิเมธ โสตถิฤทธิ์ 5981123074 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
32 นางสาวศรหทัย เกื้อภักดิ์ 5981123101 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
33 นางสาวอินทุกร แน่พิมาย 5981123041 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
34 นางสาวอนัญญา ฆานะสิทธิ์ 5981123094 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
35 นางสาวมนพร บุญนาม 5981123071 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
36 นางสาวปารวัณ ตั้นตั้ง 5981123062 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
37 นางสาวฐิติรัตน์ ปล้องใหม่ 5981123001 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
38 นางสาวสุดาทิพย์ สังขรัตน์ 5981123027 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
39 นางสาวธนภรณ์ ปานแจ่ม 5981123070 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
40 นางสาวรวิภา มั่งค่ัง 5981123096 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
41 นายณัฐนนท์ กล้าหาญ 5981123089 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
42 นางสาวเจนจิรา ค าทอง 5981123063 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
43 นางสาวจิราพร ขุนจันทร์ 5781115074 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
44 นางสาวเมษยาพร โพธิระ 5781115040 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
45 นายนพรุจ จันทร์ผอง 5781115013 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
46 นางสาววิไลวรรณ วิถีนิติธรรม 5781115061 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
47 นางสาวดวงพร เกศวารี 5781115025 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
48 นายอธิป บุญวิวัฒน์สกุล 5781115090 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
49 นางสาวพรนภัส แสงสุวรรณ 5781115059 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
50 นางสาวผกากรอง ด้วงสุข 5781115018 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
51 นางสาวภัทราวรรณ มูลทรัพย์ 5781115001 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
52 นางสาวทาริกา บุญพรม 5781115038 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
53 นายวรเดช ระดากรณ์ 5781115073 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 5 
54 นางสาวสิริรัตน์ สีหาทับ 5881115039 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
55 นายสุริยา วะนาสนท์ 5881115047 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
56 นางสาวพิมพ์มาดา รัตนอารมย์ 5881115038 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
57 นางสาวนิจารี ทองดอนเหมือน 5881115042 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
58 นางสาวจิราพร ฤกษ์ศิริ 5881115005 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
59 นางสาวอโณทัย พาขุนทด 5881115018 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
60 นางสาวเพชรรัตน์ วงษ์ธรรม 5881115066 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี 
61 นายนันท์ธร ใจเย็น 5881115054 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
62 นางสาวจุฑามาศ เทียบค า 5881115048 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
63 นายสิปปกร ขันติกุล 5881115040 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
64 นางสาวจรสศิธร ด่านนอก 5881115058 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
65 นายคาวิน พรหมโคตร 5881115067 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 4 
66 นางสาวระพีพรรณ จ าปาเรือง 5981115113 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 3 
67 นางสาวมธุรดา บุญส่ง 5981115104 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 3 
68 นายภานุวัฒน์ ผมพันธ์ 5981115112 วิทยาศาสตร์(ทั่วไป) ชั้นปี 3 
69 นางสาวพิกุล ประจันบาล 5781107057 ปฐมวัย ชั้นปี 5 
70 นางสาวนันทิกานต์ แลกเรียง 5781107009 ปฐมวัย ชั้นปี 5 
71 นางสาวปัญญาพร ดินขุนทด 5781107035 ปฐมวัย ชั้นปี 5 
72 นางสาวรัตน์อาภรณ์ แก้วทอง 5781107036 ปฐมวัย ชั้นปี 5 
73 นางสาวดรุณี กมลมุณีรัตน์ 5781107012 ปฐมวัย ชั้นปี 5 
74 นางสาวพิณทิพย์ ภาษิต 5781107002 ปฐมวัย ชั้นปี 5 
75 นางสาววิภาดา สิงมอ 5781107050 ปฐมวัย ชั้นปี 5 
76 นางสาวอลิษา ชะเอม 5781107037 ปฐมวัย ชั้นปี 5 
77 นางสาวปริมประภา พันธ์บุบผา 5881107032 ปฐมวัย ชั้นปี 4 
78 นางสาวสุธิตา พิมพ์ชัยภูมิ 5881107051 ปฐมวัย ชั้นปี 4 
79 นางสาวกฤษติกา พุทธศรี 5881107048 ปฐมวัย ชั้นปี 4 
80 นางสาววิภา กลองรัมย์ 5881107015 ปฐมวัย ชั้นปี 4 
81 นางสาวนิโลบล ส าโรงแสง 5881107011 ปฐมวัย ชั้นปี 4 
82 นางสาววิชญาดา สุวรรณมาโจ 5881107040 ปฐมวัย ชั้นปี 4 
83 นางสาวกันยาพร ใจอยู่ 5881107058 ปฐมวัย ชั้นปี 4 
84 นางสาวสุกัลยา สร้อยบับ 5881107026 ปฐมวัย ชั้นปี 4 
85 นางสาวนภัสกร สอนเสนา 5981107048 ปฐมวัย ชั้นปี 3 
86 นางสาวอาภรณ์รัตน์ รัตนวงศ ์ 5981107013 ปฐมวัย ชั้นปี 3 
87 นางสาวนิตยา เลียบแล 5981107006 ปฐมวัย ชั้นปี 3 
88 นางสาวสุรัตนา ศรีเมือง 5981107016 ปฐมวัย ชั้นปี 3 
89 นางสาวมนทกานต์ พงษ์ศิริ 5981107044 ปฐมวัย ชั้นปี 3 
90 นางสาวรัชนก น่าชม 5981107061 ปฐมวัย ชั้นปี 3 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา สาขาวิชา ชั้นปี 
91 นางสาว ปาณิสรา  ถึงศรีปั้น 5981123081 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
92 นายนันทวัฒน์ ค าบุดดี 5981123083 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
93 นายจิรวัฒน์ ลันวงษา 5981123039 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 3 
94 นางสาวปรางวลัย จ าปาลี 5881123052 ภาษาอังกฤษ ชั้นปี 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


