
รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล

รายวิชา 001211 English Listening and Speaking for Communication

รายช่ือตามท่ีอาจารย์ผู้สอนแจ้งในกลุ่มเรียน



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
63523520 ลิตา พันธ์มหา
63662236 ศิริเฉลิม ศรีวงค์
63349144 อริย์ธัช สร้อยเพ็ชร
63348932 อติพร ช่างตรี

รายวิชา 001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพ่ือการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล

รายวิชา 001213  English Writing for Effective Communication

รายช่ือตามท่ีอาจารย์ผู้สอนแจ้งในกลุ่มเรียน



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
64161301 ณัฐพงศ์ ม่วงมณี
64164449 ศิริวรรณ แซ่ภู่
64311942 ตะวัน ไวเกษตรกรณ์
64314769 ยุทธภัทร ไชยสงค์
64317067 กชพงศ์ พูลเพ่ิม
64412946 มัลลิกา ถาวัน
64414391 อโรชา ดุกขุนทด
64472582 ปาธิตา จันทร์อุ่น
64472629 ปิยะธิดา สัมพันธ์พงษ์
64474012 ศิรินิล ท้าวมณี
64474142 สกุลกานต์ ทาดี
64474197 สลิลยา พัดมา
64474470 สุพิชฌานันท์ ขันตี
64474883 อาริยา จาดพิมาย
64521891 นราพร ยะยวง
64561590 บุษกร โสภาเวช
64561705 วีณา แจ้งโทน
64661979 พิชญาภา คงเจริญ
64661986 พิชยา พรมมาตย์
64662709 สรชา สงบ
63520239 กัญญารัตน์ น้้าพ้ี

รายวิชา 001221 สารสนเทศศาสตร์เพ่ือการศึกษาค้นคว้า



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
63261255 ชินดนัย พันธ์เจริญพร
63315675 กชนิกา กิตตะวงค์
63348932 อติพร ช่างตรี
63661833 ภาคินภัค ดวงจิต
64162612 พิมพ์รวีย์ อ่อนสี
64163527 สมฤทัย ราชบุญเรือง
64163749 สุทัศน์ กุลวัฒนโยธิน
64164531 ธนธัช เจริญชัยบัว
64310945 จีระพรรณ ปานคาน
64317395 จิตรการ กองดิน
64340621 กิตติศักด์ิ เดชะชาติ
64340997 จันทกานต์ิ สินไพบูลย์เลิศ
64342663 ณัฐสิทธ์ิ สารเทพ
64343165 ธนากร วงค์เงิน
64343950 นิชาภา ไชยมะโน
64348160 สุทธิดา เพียค า
64348818 อภิสรา ดวงบ้านเซ่า
64349389 สันติภาพ ศิลป์ไพรบูล
64522621 พรวลัย ซ่อนกล่ิน
64523567 วัชรีพร ด้วยสาร
64524663 อาทิตยา ไชยศรี
64525356 พนิดา ช้างนรินทร์

64162643 Peerada Saenkhamngam
64349297 นางสาวนรี นาเอก
64163398 นายศิวัช จันทร์ข า
64460886 Mullika Boonsong

รายวิชา 001222 ภาษา สังคม และวัฒนธรรม

เข้าสอบแต่ท าไม่ครบ



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล

รายวิชา 001224 ศิลปในชีวิตประจ าวัน

รายช่ือตามท่ีอาจารย์ผู้สอนแจ้งในกลุ่มเรียน



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
64240402 กุลนิภา น้อยกล่ิน
64243892 รสกร งามสม
64241096 ชวัลรัตน์ วงศ์ญาติ
64262213 เนตรชนก ธนะสูตร
64264033 วิรากร ควรนาม
64245223 สุมิตรา สุริยะลังกา
64211860 วิมพ์วิภา ศรีศุภฤกษ์
64240273 กัญญารัตน์  ใจดี
64245582 อัคคเดช สาโท
64191100 โชติพัฒน์   ท้วม เพ็ง
64240983 ชนิดาภา ยะปะนันท์
64212133 แสงรุ้ง ภู่พุ่ม
63710395 ชนิกานต์ โด่งดัง
64264842 เสาวลักษณ์ บัวบาน
64264781 สุวิภา ขวัญมล
64240259 กัญญารัตน์ ปานทิพย์
63361085 จิราพร นาคท้วม
64210955 นภัสสรรณ ค าไชยวัง
64560326 ณัฐวดี มากมูล
64190585 จันทวรรณ สิงห์เรือง
64261896 นภเกตน์ เอ่ียมผ่อง
64244875 สโรชา โคตรเสนา
64244226 วรวัจน์ ปรางวิรุฬห์
64240815 เจนจิรา หลีม่ัน
64244912 สิทธิโชค โรจน์สราญรมย์
64243823 เมธาวี โพธ์ิทอง
64260523 ขวัญฤทัย กันยาประสิทธ์ิ
64244882 สหรัฐ เอ่ียมทอง
64561323 พัชราภา คีรีการะเกด
64241843 ธนภรณ์ สอนศรี
64211402 พิณภัทร โพธ์ิทอง
64240792 จุลลดา ย้ิมกร่ิม
64211082 เบญจรัตน์ สิริสุข
64265658 สุภาวิดา แย้มริด
64560708 พรรณ์ดารัตน์ ใจซ่ือ
64265085 อรุณวรรณ คงนวล
64241652 ดลฤทธ์ิ อุทยางกูร
64314073 พิไลวรรณ รอดวิหก
64244592 ศศิประภา บุญสูง
64263111 เพทาย ชมภูนาค

รายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
รายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

64460985 วริษฐา มาขาว
64262114 น้ าผ้ึง พุทธนารายณ์
64560678 ผกามาศ เติมศักด์ิ
64241676 ดาราวดี เถารักตระกุล
63348123 สัณห์สินี แหยมนุช
64240853 ฉัตรชัย แก้วประดิษฐ์
64192312 บุณยานุช คนซ่ือ
64264675 สุพรรณา ศรีมะณี
64240242 กัญญารักษ์ รอดทิม
64262763 พรพิสุทธ์ิ เกล็ดจีน
64240433 เกศกัญญา  วรลาภานนท์
64243816 เมทณี สุขเกษม
64471356 ณัฐนันท์ เกรงพา
64262503 ปาณิสรา  โนนกอง
64164067 อภิญญา วงค์ปรีชาชาญ
64241553 ณัฐวรา เรือนเฟย
64191872 ธัญญภัสร์ มะวงศ์ษา
64261957 นริศ กุมาร
64262183 นิโรธ รักกล่ิน
64316442 สุภัสสร วายุ
64315896 ศุภิสรา วิทยาหาร
64471523 ณัฐวุฒิ เหล็กกล้า
64160335 กานต์ธิดา วงศ์ฉายา
63521243 ณัฐชยา ดรพาเหลา
64262626 พงศกร ดีโสด
64265467 ปิยฉัตร จันทร์งาม
64244202 วรรณพา สร้อยช่ือ
64242246 นรวิชญ์ จันทร์เสม
64265634 สุพิชชา หลักเพ็ชร
64471332 ณัฐนันท์ สุทธการ
64262190 นิศามณี เเย้มโหมด
64241515 ณัฐนรี จิตศรัณยูกุล
64243403 แพรวา คงเกิด
64243212 พิชชากร โกศล
64560043 กนกวรรณ ฟ้าพนาเงิน
63160855 ชลธิชา อาจหาญ
64261513 ทัศนันท์ บัวปลอด
64242383 นาวิน ส่องศรี
64314882 รัชนก ก้ังสม
63521342 ณัฐพงศ์ เกตุนอก



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
รายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

64160823 ชนวีร์ จันทะคุณ
64560685 พรปวีณ์ ค ามูลมณีโรจน์
64244547 ศรุตา ต๊ะตุ้ย
64245230 สุรเชษฐ์ ดอกค า
64191353 ณัฐชยา เคล้าโนนคร้อ
64265153 อาทิมา ทองเน้ืออ่อน
63161333 ดวงหทัย มะลิซ้อน
64265252 เอวิตรา สินธุชัย
63710845 ธนารัตช์ ฉิมเเก้ว
64263692 ละอองดาว เศษสี
64240266 กัญญารัตน์ ประภัย
64211273 ปารมี แตงอ่อน
64560562 ประภัสสร เด็ดขาด
64473046 พิมพ์วรีย์ รัตนพานิตย์
64192084 นนทกร แก้ววัน
64191292 ณัฏฐณิชา อินต๊ะสงค์
64560883 มินตรา เต๋จะปิก
64242123 ธีรนนท์ จริยะกุลคุณา
64191612 ถิรดา นาสอน
64160229 ก้องไผท นามวงษ์
64310013 ตรีรักษ์ ไทเดชะ
64190172 กรกนก สังข์ชัย
64311836 ณัฐภัทร พ่ึงเงิน
64610236 ธนธรณ์ กุศล
64243342 พีรพัฒน์ บุดดา
64190202 กรณิศ จันทดา
64210733 ณิชาภัทร เล็กชม
64260066 กนกวรรณ แซ่ว่ือ
64314356 ภัทราพร ไวยจรี
64240532 จารุภัทร สิงห์มนต์
64243236 พิทยุตม์ เรือนใจดี
64264453 สิริกร บัวเบิก
64212003 สาวิกา สุดชาญชัยกุล
64191636 ทักษพร จ๋ิวภู่
64241812 ธนพนธ์ สิงห์เถ่ือน
64561262 อัจฉรา สีค าทา
64263722 วนัสนันท์ เจริญทรัพย์
64190806 เจนชัย ใจดี
64244042 รุ่งอรุณ จองแค
64244417 วิภาวดี แร่กุล



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
รายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

64263142 ไพฑูรย์ เรืองบุญ
64262893 พัทธนันท์ นาราศรี
64344926 พรญาดา เทียบรัตน์
64241225 ญาณิศา รัตนวงค์
64211976 ศุภาวรรณ จ าบุญ
64241423 ณัฐกมล นิมมานรดี
64240426 เกตน์สิรี สกุลวา
64210542 ณภัทร โสภณนิธินาท
64241362 ณัฏฐณิชา แจ้งตรง
64212263 อาทิมา ซ่ือตรง
64191575 เดชาธร เรืองเเตง
64312574 นพนัดดา ศักด์ิพลพงศ์
64190752 จีรนันท์ จันทร์มี
64240365 กุลกนก สวรรค์ยอดประพันธ์
64191261 ณัชชา วรรณตรง
64211792 วริศรา ภู่คง
64242482 บงกฎรัตน์ สุขศรี
64190523 ไกรสร บุญมี
64460633 บุณยวีร์ พ่วงรัก
64560340 ดลนภา ศรีภุมมา
64211105 ปกรณ์ มาลาแก้ว
64261322 ณัฐวดี สุรรัตน์
64610663 ปณิตา ช่างเงิน
64241492 ณัฐณิชา สุดชีแสง
64262657 พงศ์พลิน สักแกแก้ว
64240723 จีฮาน พัวพันธ์
63367186 เสาวภาคย์ เช้ือนุ่น
64261742 ธัญชนิต ไชยพรม
64460305 ณัฐกานต์ เมืองแก่น
64211242 ปาเจรา นามเขต
64244066 รุจิกานต์ สุวรรณพานิช
64244837 สรวิศ สังเกตุ
64461050 ศิริวรา ศิริวรรณ์
64460503 ธัญพิชชา ไชยสมบูรณ์
64242581 ปฏิภาณ อ่อนจันทร์
64315216 วรัญญา ถาค าดี
64190066 ปริญพร สอนจิตร
64193623 วัชรากร เนียมมะณีย์
64190493 เกวริน รักชนาจ
64193739 วีรวัฒน์ ประสมวงค์



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
รายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

64241546 ณัฐพงศ์ สมคุ้ม
64163305 ศศิชา กิดาการก้องสกุล
64560623 ปวีณา รูปสูง
64163022 วรรณภรณ์ สีวัน
64315292 วริศรา สวนดอกไม้
64264002 วิภาวี แก้วศรีทัศน์
64260622 จันทกานต์ น้อยนวล
64191742 ธนภรณ์ มินวงษ์
64192183 นฤดี น้อยสุทธ์ิ
64316282 สุดารัตน์ ด้วงทอง
64310167 กมลรัตน์ มีศักด์ิ
64160212 ก้องกิดากร สาจักร
64240495 จรสรี จิตสายชล
63366233 ศุภกร เครือค าวัง
63163986 สุชาดา สิงห์ทรัพย์
64191513 ณิชากร ทองชู
64260493 เกษวดี เรืองสวัสด์ิ
64316183 สิริมา วงศ์บุญชัยเลิศ
64240419 กุสุมา ทิพย์บุรี
64190332 กัณฑาภรณ์ อ่ิมเอ่ียม
64191155 ญาณิน ช่วยมี
64243281 พิมพ์ประภา ขวัญนาค
64315346 วัชรพล ชลคีรี
64312673 นวพร สากุล
64192022 ธีร์รักษ์ บุญฤทธ์ิ
64242062 ธิดารัตน์ กิตินันท์
64241393 ณัฏฐธิดา ชมกล่ิน
64241645 ณิชารีย์ แก้วปัน
64241256 ฐิดาพร โซวสกุล
64263401 มงคล อินทร์สวน
64241072 ชลสิทธ์ิ อัมพร
64560982 วราภรณ์ อุทธิยัง
64245773 ฮารีน่า สาเหล็ม
63164792 ไตรทิพย์ วัฒนกูล
64210962 นภาลัย วิชัยโย
64560142 จันทนา แจ่มแจ้ง
64471585 ดุสิตา ศรีประทุม
64560012 ณาธินี คุณเงิน
64192244 น้ าทิพย์ พรมภักดี
64560166 จินตนา กิตติบุญเรือง



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
รายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

64212072 สุดารัตน์ แซ่ซ้ง
64241232 ญาดา กมลพลพัต
64191216 ณฐพร คมแก้ว
64212256 อัญมณี ช้างทอง
64162803 มานพ ฟูพงษ์
64560265 ฐานิดา วิงวอน
64210382 ชญาณิศ ภาระจ า
64243373 เพ็ญนภาพร มูลดิษฐ
64263623 รพีภัทร โพธ์ิเรือง
64261933 นภาพร พีระพงษ์
64244332 วริศรา สาขา
64191063 ชิดชนก สมนึก
64260868 ชญานิน จันทร์พัฒนสิทธ์ิ
64263388 ภูมิพัฒน์ จงชาญสิทโธ
64561132 สิรินธร อุดมศิลป์
64316701 อภิญญา วงษ์จ าปา
64560463 นัยน์กานต์ ไข่ค า
63162873 ภัทราวุธ ไวเกษตรกรณ์
63161647 ธนาวัฒน์ แก้วสมบัติ
63163955 สิริกร เอกสิทธ์ิบัญชา
64316886 อรัญญา ทาจี
64315636 ศศินิภา ตาใจ
64243243 พิทวัส โททรัพย์
64190943 ชยุดา กล่ินอ าพันธ์
64244325 วริศรา ไชยวุฒิ
64264873 อนพัทย์ สวนดอกไม้
64260882 ชญานี พงษ์ผ่องพูล
64261872 นพณัฐ ชะเอมไทย
63163313 วรภา เรืองเวช
64460923 ลภัสนันท์ ธนาณิศสุรางค์
64191865 ธัญชนก ไชยวุฒิ
64241713 ทักษพร อักษรเดช
63160206 กัญญาณัฐ ขัติยนต์
64261032 ชานนท์ อรุณสะเกษ
64190462 กีรติ ถ่ินนคร
64245476 อรนภา รัตนกูล
64211143 ประภาพร สุขุมเมฆ
64242352 นันทรัตน์ แสนสุภา
64242413 นิทัศษ์ อ่ าสุพรรณ์
64162681 เพชรรัตน์ จงธรรม



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
รายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

64241102 ชวางกูรณ์ ตัณฑารักษ์
64160533 จักริน ด่านไชยกูล
64242543 บูรณศักด์ิ ทันนิเทศ
63161128 ณัฐชนน สิงห์หะ
64211686 รัชริยา แค้นคุ้ม
64560722 พรรณวษา วงศ์ยะ
64560456 นวพร นามปน
64260813 เจตนิพัทธ์ รัตนบัวพา
64265283 ณัฐณิชา อินตานอน
64261063 โชคชัย โพธ์ิประดิษฐ์
64240686 จิราภรณ์ พะวิงรัมย์
64311744 ณัฐดนัย ครองสิน
64241263 ฐิตารีย์ พละสาร
64241683 เดือนเพ็ญ อาจจุลลา
64240785 จุฑารัตน์  พัด นาเมือง
64240747 จุฑาทิพย์ เทือกศิริ
64316985 อัลิปรียา จันทร์อิน
64190622 จิณณพัต ธูปเกิด
64315322 วริศรา ธรรมรักษา
64260472 เกศกนก ม่วงเนียม
64160373 กุลธิดา อินไชย
64312109 ธนดล ทองดอนง้าว
64244455 วิสสุตา อายุวัฒน์
64261315 ณัฐริณีย์ โกฎิค า
63523612 วรัญญา กุลชาติ
64190936 ชยาภรณ์ นกทอง
64315544 วีรินทร์ ขันตี
64264545 สุกฤษฎ์ิ คงกะศรี
64244769 ศุภธิดา สวนเศรษฐ
64264736 สุภาวรรณ สระศรีสม
64240143 กรวัชร์ แก้ววิเศษ
64244462 วีรกานต์ ปิมปา
64245032 สุกานดา ไพรสุข
64190479 กุลธิดา ถาวรผล
64260707 จิรพรรณ อยู่สุข
64315650 ศศิภา สายสุด
64610526 วีราพัชร์ ศรีพิมานวัฒน
63712146 อภิสิทธ์ิ สุวรรณกูล
64460213 ชุติกาญจน์ กล่อมวงษ์
64262206 นุชนาถ ลุนทอง



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
รายวิชา 001226 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล

64192343 ปฏิภาณ ศักด์ิดา
64240211 กฤษดา ไชยธรรม
64192282 นิสิตรา คงก าแพง
64260974 ช่อทิพย์ มาสีกุก
64160175 กรรณิการ์ ว่องสาริกิจ
64242895 ปุณณวิทย์ บุญมี
64240181 กฤษณ์ ศรีแปวงศ์
64240112 กมลวรรณ ใจจู
64610267 ธิติสุดา เกียรติสยมภู
64610373 พฤทธ์ิ อนุมาตย์
64192176 นเรนทร์ฤทธ์ิ ปาระมีศรี
64191643 ทัสนพรรณ อาชาวัฒนกุล
64193432 รุจิรฎา ประวัติ
64241508 ณัฐธยาน์ มนกลาง
64263197 ภรภัทร ชงโค
64265290 นันทศิริ กล่ าคูณ
64265313 หน่ึงฤทัย วัฒนวรวิทย์
64192251 นิภาพร วงษ์ใส
64244738 ศุภกานต์ เทพสีหนู
64241522 ณัฐนาถ บุญมี
64243878 รจรินทร์ ไชยา
64243885 รวิภา นามอรรถ
64240082 กนกพร บัวตรี
64264576 สุจารี ขีดเขียน
64191322 ณัฐกฤตา เเพงพฤกษ์ภูมิ



รหัสนิสิต ช่ือ สกุล

61362596 ประกฤษฎ์ิ สหวรรธนะ

64261001 ชัยสิทธ์ิ ช ำนำญ 

64263180 ภพ กำฬภักดี 

64344940 พรนภำ ทองมำก 

64349266 ฮัสมำ  บำซอสิดิก

64470304 กัณฐิกำ สุรินทร์

รายวิชา 001227 ดนตรีในวีถีชีวิตไทยศึกษา



รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล
63161227 นายณัฐพล ม่วงย้ิม
64344834 นายพงษ์พิชญ์ พัฒน์ธนมงคล
64662839 นางสาวสุประวีณ์ ศรีเกียรติเกษม
63360224 นางสาว กฤติชญาภร นาคค า 
64347057 นางสาววันวิสาข์ สอนผา
63360477 นาย กิตติชัย ใจจา
63164921 นางสาววันวิสา บุญน ามา
63163504 นางสาว วิภาวี บึงกรด 
64344100 นาย บรรดาศักด์ิ พูลพัฒนะ
64710677 นางสาวณัฏฐชา ชาตะรูปะ
63411827 นายธีรนัย  ฉ  ากมล
63360842 นายจักริน ใจดี
63264027 นายยุรนันท์ -
64340522 กัลยาณี สอนตูม
64344063 นางสาวนุจรี  คุ้มตีทอง
64710639 นางสาวณภัทรศิริ  บุญโต
63314074 นางสาว วราภรณ์ แซ่กัว 
63365403 นางสาวรุจิรา กองมี
63411315 นายณัฐภูมิ ฉิมมุดฉา
64345954 นายภาณุวัฒน์  อินทราสา
64348375 นางสาว สุพิชญา กงเกิด
64344322 นางสาว ปภาวรินทร์ ฉิมพะลี
64340256 นางสาวกฤติกา งามละม่อม
64340522 นางสาวกัลยาณี สอนตูม
64347804 นายสรเพชร สามารถกุล
64345534 น.ส.พิมพ์ชนก  สินประเสริฐ
64710820 นาย ณัฐศักด์ิ จั นรักษ์
63261378 นายฐิติวุฒิ รักธรรม 
64341000 นางสาว จันทนา แสนเทพ
64342779 นาย ตะวัน เกียงค า
63361115 นางสาวจีรนาถ ศิริป๋า
64341376 นางสาวจุฑามาศ กันทาท
63313534 นางสาวภัทรภรณ์ รอดก าเนิด
64348399 นางสาว สุภัสสร พันทรัพย์
63410851 นายชัยพงษ์ บุญมาก
64345381 นายพัสยศ น้ าใส
63411056 นายฐิติกร สายสุจริต

รายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน



รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล
รายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน

63312001 นางสาวธัญสิริ เที ยงอยู่
64343837 นายนันทวัฒน์  ครูลอนตอง
64348955 นางสาวอริสา กรรณิการ์
64343592 นางสาว นภเกตน์ ไสยา
63163658 นางสาวศิรดา จุลพันธ์
64342977 นางสาวธนพร ราชชมภู
64342076 นางสาวณกัญญา โพธ์ิญาณ
63413784 นางสาวศิรินันท์ ปลีวัง
63414118 นางสาวสิรินยา พิลึกเรือง
63261415 นางสาวณัชชา นาคปัญญา
63414125 นางสาว สิริมณี หมู่ธิมา
64343707 นางสาวนวพร  บุญพร้อม
63410561 นายจารุวิทย์ เก๋ียนต๊ะ
64710813 นางสาวณัฐรุจา แดงเถิน
63363706 นางสาวปพิชญา สมนึก
63163788 นายศุภโชค พลสวัสด์ิ
63263143 นายพบธรรม ดิษสิน
63314609 นางสาวสพิชชา อินถา
63411810 นายธีรชาติ แซ่กวาง
63163504 นางสาว วิภาวี บึงกรด 
64710974 นายธนกร เหลือเกตุ
63263228 นางสาวพรนิภา สายบัวทอง
63163788 นายศุภโชค พลสวัสด์ิ
63413869 นาย ศุภกิตต์ิ สิงห์ลอ
63162224 นางสาวปรัชนียา เลิศธัญญา 
64340522 นางสาวกัลยาณี สอนตูม
64346432 นางสาวรัชติยากร เพ็ญพันธ์ุนาค
63410011 นางสาวกชกร สินธุวัส
63411865 นายธีรวัฒน์ บูรณีเบญญา
63162248 นายปริชญา ใจเหิน 
64341543 นางสาวชญานิษฐ์ ยาบ้านแป้ง
63411780 ธันวาวุฒิ อุดเมืองใจ
64348177 นางสาวสุทธิดา ปิตาวงษ์
63413357 นายวงศกร สนิทผล
63164730 นายเกียรติภูมิ ปิลา
63314609 นางสาวสพิชชา อินถา
63162248 นางสาวปริชญา ใจเหิน



รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล
รายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน

64347590 นายศิวทัศน์ สมดั งใจ
64344988 นายพรพีรพัฒน์ สุจันทร์
63313510 นางสาวภัทรนันท์ งานอ่อน
63410851 นายชัยพงษ์ บุญมาก
64344988 นายพรพีรพัฒน์ สุจันทร์
64347446 นาย ศิรบดินทร์ แสงเดือน
64346579 นางสาวรุ้งทิพย์ นอสร้อยทอง
63311677 นายธนกร กิจหิรัญวงศ์
63261903 นางสาวทิพย์วรรณ แก้วเกษม
63193754 นางสาวอัญชิสา อินเสือ
64341925 นางสาวชุติมน ปาดี
64344674 นางสาวปิยวรรณ สุขเกษม
63361269 นายชนม์ชัย ชัยลือชา
63264003 นางสาวเมธาวี  ผังดี
63162484 นางสาวพรกนก ประณีกต
63315682 นางสาวกชพร เตจะจา
63413357 นายวงศกร สนิทผล
64710974 นายธนกร เหลือเกตุ
64345251 นางสาวพัชราภรณ์ วรรณหนอง
64710738 นางสาวณัฐชา ศรีทวีกาศ
64347057 นางสาววันวิสาข์ สอนผา
63361115 นางสาวจีรนาถ ศิริป๋า
63312001 นางสาวธัญสิริ เที ยงอยู่
64711070 นายธราธิป สุวรรณบาง
63264027 นายยุรนันท์ -
63313534 นางสาวภัทรภรณ์ รอดก าเนิด
63411285 นางสาวณัฐพร ภักดีเขียว
63263310 นางสาวพรรณษา หมื นพระโกฎดี
64343707 นางสาวนวพร  บุญพร้อม
64341987 นางสาวญาณสิริ บัวศรี
64710417 นางสาวชนิกานต์ ต้ังอารมณ์มั น
63262115 นางสาวธัญจิรา  เนื องอุดม 
64342076 นางสาวณกัญญา โพธ์ิญาณ
64344902 นางสาวพรชนก แก้วค า
64340379 นางสาวกัญญาณัฐ ทิมงคล
63263143 นายพบธรรม ดิษสิน
64343462 นางสาวธีนาถ ภัทรดิสพงษ์



รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล
รายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน

64343974 นางสาวนิตย์รดี บดีเลิศฤทธ์ิ
63360835 นายจักรพรรดิ ตรีชิต
64346876 นางสาว วราภรณ์ เช้ืออภัย
64346296 นางสาว เมษาวรรณ สุ่มประเสริฐ
64341369 นางสาวจุฑามาศ อสุระพงษ์
63360835 นายจักรพรรดิ ตรีชิต
63360477 นายกิตติชัย ใจจา
64343493 นายธีร์ธนัชย์ ใยดี
63410783 นางสาวชริดา เสือด า
63410882 นายชิตพล เกิดผล
64346999 นายวัชรพงษ์ อาจหาญ
63261330 นางสาวฐิตาภา ใจห่อ
64343974 นางสาวนิตย์รดี บดีเลิศฤทธ์ิ
64341475 นางสาวเจนสุรีย์ จันทร์กลัด
63411841 นาย ธีรภัทร์ ต้ังไพศาลกิจ
63410301 นายกิตตกานต์ ค าแถลง
63412336 นางสาวปณิตา ผู้บัว
63410837 นาย ชัชวาล ครามสูงเนิน
63413463 นางสาววรัญญา วงเชียงยืน
63410608 นายจิรพันธ์ แปลงไธสง
63361238 นางสาวชฎาพร กุลมล
63264751 นาวสาวศศิพิมพ์ มีเพ็ชร
63260470 นายกีรติ ถิราวัตร
64342441 นาย ณัฐนนต์ ฉิมพิทักษ์
64345329 นายพันธกานต์ ทองจ ารูญ
63411780 นาย ธันวาวุฒิ อุดเมืองใจ 
63163559 นางสาววีรดา แย้มย้ิม
64348948 นางสาวอริสา โต่นวุฒิ
64341604 นาย ชนะภัย แจ้งบัว
63412961 นายฟลุ๊ก วงอัยการ
63260890 นางสาวจิราพร กุลสี
63412930 นายพีรพล จันทะ
63410950 นายชูเกียรติ มหึมา
64345572 นางสาว พิยดา คูวงเดือน
64340492 นางสาวกัลยรัตน์ ศรีบุญ
63311462 นายณัฐพงษ์ วงศ์ประพันธ์
64345367 นางสาวพัสกร อ่อนส าลี



รหัสนิสิต ช่ือ - นามสกุล
รายวิชา 001231 ปรัชญาชีวิตเพ่ือวิถีพอเพียงในชีวิตประจ าวัน

64710561 นางสาวซีเรีย ถิ นเกาะแก้ว
64347156 นางสาว วิชุตา  โคตรวิชัย
63244524 นางสาวศรีรัตน์ อ  าทิม 
63316474 นาย ภูวเนศวร์ กลั นหุ่น
64346746 นางสาววนิชชา ศรีสวัสด์ิ
63411551 นาย ธนกฤต ชุ่มน้ าค้าง
63410042 นางสาวกนกวรรณ ดีขุนทด
64348252 นางสาวสุทธิมาภรณ์ จินต์ธนวัฒน์
64345749 นางสาวภรณ์ทิพย์ บริรัตน์ฤทธ์ิ
63412008 นายนราธิป จันทร์อิ ม
63311233 นางสาวฐิติรัตน์ ศรีอิ นแก้ว
64347620 นายศุภกร ไกรกิจราษฎร์
63413630 นางสาววิไลรัตน์ เจริญเยาว์
63316160 นางสาวธัญวรัตน์ จิรัฏฐิติกาล
63413715 นางสาวศศิประภา ขันยศ



รหัสนิสิต ช่ือ สกุล

63414453 นายอชิระ แจ่มศรี

64347743 นางสาวศุภานัน กาญชนะ

64712732 นายอภิสิทธ์ิ เวสารัชชนนท์

รายวิชา 001233 ไทยกับประชาคมโลก



รหัสนิสิต ช่ือ สกุล

60190091 กัญญาณัฐ ช่ืนกล่อม
63361665 ฐิติพงษ์ แก้วเกตุสี
63367988 คุณากร เรืองไพศาล
63413081 มงคลวัฒน์ บุญส่ง
63710104 กันตพล สุกาญจนรักษ์
63711798 ลักษิกา ธนาสมบูรณ์
64240013 กัณฐมณี ปาเวียง
64240044 เมธา สาทใย
64241416 ณัฏฐภูมิพัฒน์ สุขเจริญ
64243274 พิมพ์ชนก เรืองฉิม
64243366 เพชรา ปุยบัณฑิต
64243762 มารุต รัตนสินธ์ุ
64244721 ศิวา พงษ์เหล็ง
64244790 สยุมพร วันมงคล
64245018 สิรีธร สุริยา
64245780 พรเทพ ต้ังรัตนวลีกุล
64245827 นัตติญา วันเจริญ
64245865 ชโนทัย มโนนัย
64340478 กันตวิชญ์ อะทะเสน
64349310 ฐิติญา สังขพันธ์
64362838 ธรรมนูญ ศรีบุรินทร์
64470557 ขนิษฐา นัยวิจารณ์
64470670 จิตรชฎาพร พันธ์ุสวัสด์ิ
64470755 จุฑามาศ งามสง่า
64471356 ณัฐนันท์ เกรงพา
64472582 ปาธิตา จันทร์อุ่น
64472629 ปิยะธิดา สัมพันธ์พงษ์
64472643 ปิยะพร ศรีจันทร์
64525837 กัลยา กุ่นทอง
64561590 บุษกร โสภาเวช
64561705 วีณา แจ้งโทน
64660736 ญาณิน ขันตยาภรณ์
64661986 พิชยา พรมมาตย์
64662716 สรรพฤทธ์ิ ใจยเลิศ
64663058 อัจฉรา นาคย้ิม

รายวิชา 001234 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล

รายวิชา 001237 ทักษะชีวิต

รายช่ือตามท่ีอาจารย์ผู้สอนแจ้งในกลุ่มเรียน



รหัสนิสิต ช่ือ สกุล
57311789 ภัสสร พารา
57710155 ชลธาร กล่ินทรัพย์
63315835 เกียรติศักด์ิ สิงห์สถิตย์

รายวิชา 001238 การรู้เท่าทันส่ือ



รหัสนิสิต ช่ือ สกุล
62366777 สุทิต ภักดีโต
63363560 บัณฑิตา ชินธะวรรณ
63523889 วีระพงษ์ ม่วงละออ
63711248 ปวิรศ วิทยานันท์

รายวิชา 001252 นเรศวรศึกษา



รหัสนิสิต ช่ือ สกุล

63710760 นายธนดล ทองมา

63711507 นายพิสุทธ์ิ ศิลา

64163886 นางสาวสุภรีรัตน์ จูมวงษ์

64164272 นายอุกฤษ เดชะบุตร

รายวิชา 001253 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจก่อต้ังใหม่ขนาดย่อม



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
6441132 นางสาวถิติณัฐ มุขแสน 

รายวิชา 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน (1-4)



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
64314721 นายยศพล  ทรัพย์สิริวรรณ
64314806 นางสาวรพีพรรณ  อภิญญาลังกร
64315339 นายวสันต์  ปุ๊ดหนอย

รายวิชา 001272 คอมพิวเตอร์สารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน (5-8)



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล

63340738 กิตติภัทร ศิริภาประเสริฐพร
64460091 กิตติพัฒน์ บางโม

รายวิชา 001273 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
63191675 นางสาวนิสารัตน์ แสงเล่ือม
63472033 นางสาวเบญจมาภรณ์ จอมใจ
63472286 นางสาวป่ินมณี แสงรถ
63472873 นางสาวมณีรัตน์ ถาน้อย
63711453 นางสาวพัสตราภรณ์ ฟ้าทองศรีสุขดี
64210665 นางสาวณัฐธยาน์ หลวงอินทร์
64211266 นางสาวปาณิศา ชัยกิจ
64212065 นางสาวสุณัฏฐญา แสงอรุณ
63243633 นายอภิสิทธ์ิ พาทองศรี
63262733 นางสาวบุญยานุช สืบแก้วหล้า
63472385 นายพงศ์ภัค เต็มเพ็ชร
64663133 นางสาวอาณัญชา ทองค า

รายวิชา 001275 อาหารและวิถีชีวิต



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล

61411577 ธนวัฒน์ ทองค ำขำว

63367988 คุณำกร เรืองไพศำล

63470596 ครองขวัญ ศรีโยวงศ์

รายวิชา 001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
63192719 วรมันต์ ใชยราช
63262801 ปณิตตรา ศรีค า
63349656 ชิษณุพงศ์ ยาวิไชย
63263969 มีนรัชชา ซ่ือสัตย์

รายวิชา 001277 พฤติกรรมมนุษย์



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
62711010 นงนภัส ณัฎฐฆ์ฤณ

รายวิชา 001278 ชีวิตและสุขภาพ



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล

63261873 นายทินภัทร  ไม่มี

รายวิชา 001279 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
63711255 ปัณฑ์ชนิต นวลนุช

รายวิชา 001291 การบริโภคในชีวิตประจ าวัน



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
64160038 ปวริศ ยอดไพบูลย์
64161486 ธนกร เสือมี
64163404 ศภุกร เดน่ชยัประดษิฐ์

64163466 ศภุวรรณ หงษ์เวยีงจันทร์

64164388 ธัญวฒัน์ อนิทะกลู

64360315 กฤษณัฐ พลิาศจติร

64361114 จฑุาธปิ คทูอง

64362869 ธราธปิ พลบัชยั

64365631 วาคมิ จันทรส์อน

64366638 สพุชิฌาย์ ภูอ่ณุฑโร

64367017 อรพนิท์ บรรยง

64367390 ณัฐพงษ์ ออ่นโนน

64367529 สดุารัตน์ คลา้ยพกุ

64367543 รัฐพล รวดเร็ว

64367574 มณัฐชา แสงพันธุ์

64367604 วงศกร ค าวบิลูย์

64367635 จรัิฏฐ์ ป้ันนาค

64160663 จริาภรณ์ เพ็งทรัพย์

รายวิชา 001301 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารเชิงวิชาการ



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
64160670 จิราภา วิโนสุยะ
64161301 ณัฐพงศ์ ม่วงมณี
64162612 พิมพ์รวีย์ อ่อนสี
64163527 สมฤทัย ราชบุญเรือง
64164449 ศิริวรรณ แซ่ภู่
64360018 กฤษฎา บุญช่ืน
64360155 กนกนภัส สุธาทัศน์
64360216 กรกนก อุดนอก
64361725 ญาณิกา ทองสามสี
64362838 ธรรมนูญ ศรีบุรินทร์
64362883 ธัญฐ์วรินทร์ วงษ์พัฒนทวีกุล
64365914 ศศิชา เคล้ิมขวัญ
64367611 อิทธิราช ประเทือง
64367628 นนทวัฒน์ สมค าพ้ี
64310402 กันยาพร ส่องสี
64310891 จิรัชญา วงทิมเสน
64310945 จีระพรรณ ปานคาน
64311751 ณัฐนรี พรมท า
64313366 ปาริชาติ สังวาลวงศ์
64313571 พรปวีณ์ ศรีเพ็ชร
64315391 วิชญาพร โสดานาฎ
64315520 วีรวิชญ์ ศรีวงศ์ตระกูล
64316398 สุนิสา พรหมท้วม
64316497 สุรกฤต พ้ืนดี
64316626 อนามิกา โปธิตา
64316763 อรณัส มีรอด
64317340 ภัทรดนย์ แพรบุตร
64317401 ชยุต สาทนิยม
64348801 อภิวัฒน์ บัวหอม
64461203 อาทิตยากรณ์ มรรคชีวะ
64561590 บุษกร โสภาเวช
64561705 วีณา แจ้งโทน
64712732 อภิสิทธ์ิ เวสารัชชนนท์
64343950 นิชาภา ไชยมะโน
64412946 มัลลิกา ถาวัน
64413813 สิทธิชัย สอนศิริ
64414391 อโรชา ดุกขุนทด
64311942 ตะวัน ไวเกษตรกรณ์
64314424 ภานุวัฒน์ เพ็ญสุข
64314769 ยุทธภัทร ไชยสงค์

ราวิชา 001302 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
ราวิชา 001302 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารในศตวรรษท่ี 21

64317067 กชพงศ์ พูลเพ่ิม
64317241 พิชญา ชูช่วย
64520252 กัญญาภัทร ค าวงค์
64520337 กานต์ธิดา ปาแสน
64520566 จันทร์จิรา ดอกชะเอม
64520764 ชญาดา กาวิไล
64521891 นราพร ยะยวง
64560111 กิตติยา ฉิมอ่อง
64710103 กันตินันท์ ชัยรัตนศักด์ิ
64711452 ปริชญ์ ม่วงนาค



รหัสนิสิต ช่ือ นามสกุล
64160953 ชลิตา ย้ิมสาระ
64161509 ธนกร ยาโนยะ
64163183 วิลาสินี สายเติมศรี
64163435 ศุภนิดา บุญเพ็ง
64164562 น้้าอ้อย ริมกระจ่าง
64360032 ณัฐชพงศ์ ดอนค้าไพร
64362777 ธนัฐชา ทองจันทร์
64364146 พชร รัตนวงศ์ภิญโญ
64364634 ภัณฑิรา อรุณรัตนพร
64366447 สิรวิชญ์ เพ็ชร์ย้ิม
64366614 สุพรรษา แผงดี
64367314 อุสุภัค จิตระออน
64367451 ณัฐกร ไชยประพันธ์
64314585 มนพร เรืองทอง
64314721 ยศพล ทรัพย์สิริวรรณ
64314806 รพีพรรณ อภิญญาลังกร
64315339 วสันต์ ปุ๊ดหนอย
64315582 ศศิกานต์ สมอไพร
64317395 จิตรการ กองดิน
64560234 ชนากานต์ ก๋าอินตา
64560302 ณัฐรัตน์ วงษ์สุวรรณชัย
64560692 พรยมล มณีพันธ์ุ
64561002 วลัยพรรณ โตสมจิตต์
64712237 ศุภกานต์ เทพวงค์
64712688 สิทธิชัย อยู่มา
64380627 ณัฐพร วงษ์อ้านาจ
64380658 ดลพร ภัทร์พรศิริ
64380887 นรมน คนอยู่
64410430 ขวัญเนตรชนก ดวงแข
64412403 พรนภัส ม่วงมิตร
64413172 เรืองธนภรณ์ ขุนทอง
64413554 ศิริลักษณ์ จักทอน

รายวิชา 001303 การอ่านในยุคดิจิทัล



รหัสนิสิต ช่ือ สกุล

63364314 พาณิณี อุลปาทร

รายวิชา 001352 สันติภาพ ศาสนา เพ่ือมนุษยชาติ



รหัสนิสิต ช่ือ สกุล
64471066 นายฐิติกร จันทร์อินทร์
64471264 นางสาวณัฐชา แสงพิมพ์
64471295 นางสาวณัฐฐาพร แสงแอ่น
64472018 นางสาวนภสร ร่วมชาติ
64472056 นางสาวนฤมล จันทร์สุข
64472315 นางสาวเบญจพรรณ ออกประทุม
64472469 นางสาวปรัชญาพร แก้วพวง
64472520 นางสาวปรียาภรณ์ อินเกิด
64472759 นางสาวพรทิพย์ กาชัย
64472780 นางสาวพรปวีณ์ ฤทธ์ิณรงค์

รายวิชา 001353 การบัญชีเบ้ืองต้นส าหรับผู้ประกอบการ


