
   
สายที่ 1  ผศ.ดร.สุภารัตน์  จันทร์เหลือง  สายรหัส   01, 72, 105, 124   
  อาจารย์รชตะ  มังกรแก้ว       สายรหัส   01, 72, 105, 124   

รหัสประจ าตัว
นักศึกษา ชื่อ - สกุล 

60150040019 นางสาวกรชนก เด่นพงศ์พันธุ ์
60150040721 นายกิตติคุณ วัฒนราษฎร์ 
60150041054 นางสาววัชราภรณ์ ไชยมงคล 
60150041249 นางสาวโสภิษฐ์  สันติวงศ์ 
59150040019 นายกฤตนัย ทรงศิลป์ 
59150040721 นางสาวสิริพร เถิงฝั้น 
59150041054 นางสาววาธิญา มอไธสงค์ 
5815400012 นางสาวกนกกร  เก่งกว่าสิงห ์
5815400724 นางสาวสิตานันท์  บุญนาค 
5815401242 นางสาวพัชราพรรณ  บุตรภักดีธรรม 
5715400729 นางสาวสุพรรณิการ์  สุขชีพ 
5715401052 นางสาวสิรีธร  บัวขจร 
5615400726 นายพงษ์พันธ์ ไข่แก้ว 
5615401059 นายภมรพล บุญมา 
5515400026 นางสาวกมลชนก ขันทะ 
5515401049 นางสาวภัทรชนก สุนทรธีรกุล 
5515400576 นางสาวปริณดา นาคดี 

  
 



   
สายที่ 2   ผศ.ดร.น้องเล็ก   คุณวราดิศัย   สายรหัส   05, 48, 74, 140, 160   

 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
60150040053 นางสาวกุลสินี เสียนขุนทด 
60150040488 นางสาวรดา จันทรมนตรี 
60150040743 นางสาวฉัตราภรณ์ พระไชยบุญ 
59150040053 นางสาวกุลปริยา ปัณวรรธน์ 
59150040488 นางสาวพรรณรัฐ รัฐมนตรี 
59150040743 นางสาวนันทกร  ทองหล่อ 
5815400056 นางสาวกอปรกาญจน์  โนนพิลา 
5815400481 นางสาวพรรษชล  โสดาจนัทร์ 
5815400746 นางสาวสุธาสินี   มั่นยืน 
5715400486 นางสาวพิมพ์สุดา  คนใหญ่ 
5715400741 นางสาวสุรนี  หายทุกข์ 
5715401403 นางสาวสุภาภรณ์  แถมศรี 
5615400058 นางสาวกิติยา ไกยะฝ่าย 
5615400748 นางสาวพัสตราภรณ์ ส าโรง 
5515400068 นางสาวจันทร์จิรา ไวยโภชน์ 
5515400785 นางสาวชนิสรา ศรีทาสร้อย 
5515401069 นางสาวรติภรณ์ วงศ์จุมปู 
5415400483 นางสาวญาณิศา  เขื่อนปัญญา 

 
 



   
สายที่ 3  ผศ.ดร.ปรีชา   บุญจูง        สายรหัส   02, 65, 83, 141 
  ดร.อนุวัฒน์   วัฒนพิชญากูล  สายรหัส   02, 65, 83, 141 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
60150040022 นางสาวกษมา ศรีหาคลัง 
60150040659 นางสาวอาทิตยา สุก ุ
60150040831 นางสาวประภัสรา ตันเจริญ 
59150040022 นายกฤตภัทร์ วรรณจู 
59150040659 นายศุภเดช วิสุทธิ 
59150040831 นางสาวเอกอนงค์ ทีบุญมา 
5815400025 นางสาวกนกวรรณ   คุณาคุณ 
5815400652 นายวิวัฒน์  โคตรยอด 
5815400834 นายอภิสิทธิ์   สีลาพัฒน์ 
5715400657 นางสาวศุภนิดา  มุ่งหมาย 
5715400839 นายเจนรบ  โชติขุนทด 
5715401414 นางสาวหัสดี  ศุภภัคพัฒนา 
5615400027 นายกฤษฎา วิเศษดี 
5615400654 นางสาวบุษยมาส สาพิมาย 
5615400836 นางสาวศดานันท์ จันทร์เสละ 
5515400031 นางสาวกรรณิการ์ ตรวจนอก 
5515400969 นางสาวปนัฎฐา ดอนหว่างไพร 
5515401159 นางสาวศศิกร อุตรวิเศษ 
5415400836 นางสาวสุวพักตร์ ไชยวสุกุล 
5415400654 นางสาวพิชญา  อ่ิมส าอางค์ 



   
สายที่ 4  ดร.สุทธาสินี  สวุรรณกูล  สายรหัส   12, 49, 111, 161 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040123 นางสาวจิราพร ไปนา 
60150040495 นางสาวรติมา รุธิรกนก 
60150041111 นางสาวกนกวรรณ พันธุ์ดี 
59150040123 นางสาวชลธิชา เทียมทัศน์ 
5815400126 นายจิรภัทร   คงบัว 
5815400498 นายพัชระ  แสนอุบล 
5715400121 นางสาวกชกร  ค าพุทธ 
5715401119 นายกิตติพัฒน์  ทวีพันธ์ 
5615400128 นายนพกรณ์ บุญน า 
5615401116 นายศตายุธร ศรีปัญญา 
5515400792 นางสาวชัญญ์ธนันท์ ราษฎรอาศัย 
5515400653 นางสาววราลี ลิตา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
สายที่ 5 รศ.ดร.วันดี   รังสีวิจิตรประภา สายรหัส   03,    50, 77, 142 

ผศ.ดร.นิธิมา  สุทธิพันธ์  สายรหัส   03, 50, 77, 142 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040037 นางสาวกัญชพร ศรฬสวรรณ 
60150040503 นางสาวรติยา ตรีพจนา 
60150040776 นายณภนต์ กาละดี 
59150040037 นายกวสิน แก้วอุ่นเรือน 
59150040503 นางสาวพิมพ์ชนก มนตรีโพธิ ์
59150040776 นายสุรัตน์ สมสอน 
5815400030 นางสาวกนกวรรณ  วัฒนตฤณากุล 
5815400506 นายพิพัฒน์  จันทะพิมพ์ 
5715400774 นางสาวอิสริยาภรณ์  ภูมิเรศสุนทร 
5615400032 นายกฤษฎา หนูมา 
5615400508 นางสาวชาญาภา คงคะสินธุ์ 
5615400771 นางสาวภัทรมาศ หาดี 
5515400048 นายกษิดิศ สงึมรัมย์ 
5515400806 นางสาวชื่นชนก วรธงไชย 
5515401094 นางสาววชิราภรณ์ สายบุบผา 

 
 
 
 
 



   
สายที่ 6 ดร.นุตติยา วีระวัธนชัย สายรหัส    38, 68, 112, 128, 162 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040381 นางสาวปิยธิดา ชารีแก้ว 
60150040688 นางสาวอรอนงค์ วงศ์มั่น 
60150041124 นายนครินทร์ มหาวงษ์ 
60150041287 นางสาววิชุนี  อุดมศักดิ์ 
59150040381 นางสาวปณิธาน สมิตะสิริ 
59150040688 นายสิรภพ นนทะมาตย์ 
59150041124 นายณัชปพนสรรค์  พรมสีดา 
5815400384 นางสาวเบญจรัตน์  นามโคตร 
5815400681 นายศิวะพร   อรไทวรรณ 
5815401127 นายสิทธิกร    วิชัยรัมย์ 
5815401280 นายชินวัตร  จ าลองเพ็ง 
5715400389 นางสาวนภาภัทร  เมืองศรี 
5715400686 นางสาวสายธาร  โทสิงห์ 
5715401122 นางสาวกิตติยา  หลักแหลม 
5715401285 นายปณิธาน  ส าคัญยิ่ง 
5615400386 นางสาวกฤตพร พงษ์ช้างอยู่ 
5615400683 นายปฏิพล ลาภปราถนา 
5615401129 นางสาวศุภัชชา อินทร์ค าน้อย 
5515400408 นางสาวสริญญา นาคดี 
5515401003 นายพิกรม อโศกบุญรัตน์ 
5515400664 นางสาววิจิตรา คมใส 



   
สายที่ 7 ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา  สายรหัส    04, 76, 113, 129, 163 
  ดร.สุรชัย จูมพระบุตร สายรหัส    04, 76, 113, 129, 163 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040044 นางสาวกิตติธรา ขลังวิชา 
60150040763 นางสาวฐิติมา ศรีสุข 
60150041139 นางสาวปวรรัตน์ อ่อนแก้ว 
59150040044 นางสาวกิ่งฟ้า วิเชียรศรี 
59150040763 นางสาวสุภิญญา พูลเพิ่ม 
59150041139 นางสาวจารุวรรณ  ศรีสมบัติ 
5815400047 นายกรกต   ชัยยนต์ 
5815400766 นางสาวสุมณฑกาญจน์  ผาละพรม 
5815401132 นางสาวสุนทรี  ดงรุ่ง 
5815401297 นางสาวนันทิพร  เนื่องชมภู 
5715400042 นายนฤวิชญ์ วรวิทย์ศรางกูร 
5715400761 นางสาวอัญชนา  ตราชู 
5615400049 นางสาวกิ่งดาว โนนพิลา 
5615400768 นางสาวพิชญา พิมรินทร์ 
5615401134 นายสินธัช วงศ์อุทุม 
5515400057 นายจริณัฐ สุระพร 
5515401087 นางสาวลลิตา รามศักดิ์ 
5515400677 นายศุภชัย บุ้งทอง 
5415400768 นางสาววัศยานันท์ ค าเติม 

 



   
สายที่ 8 ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ จึงวัฒนตระกูล สายรหัส    08, 20, 57, 143 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040082 นางสาวจารุรัตน์ ตระการจันทร์ 
60150040202 นางสาวณัฏฐนิช วราพุฒ 
60150040572 นางสาวศิริยากร หนองภักดี 
59150040082 นางสาวฉัตรวรา แก้วถาวร 
59150040202 นางสาวตรีลดา คมใส 
5815400085 นายกิตติกร   ชินศรี 
5815400205 นายชินกฤต   เกียรติสยมภู 
5815400575 นายภูมิวิชญ์  โคตรแก้ว 
5715400080 นางสาวศิวพร เมหิ 
5715400570 นางสาววัทนวิภา  วงศ์ใหญ่ 
5715401432 นางสาวอุษามาส  แววดี 
5615400087 นางสาวญาณิศา ราชมณี 
5615400207 นางสาวแพรวรวี การกล้า 
5515400093 นางสาวณัฐวดี ศรีสวัสดิ์ 
5515400220 นางสาวปาริฉัตร สารรัตน์ 
5515400880 นายธรรมปพน ทวันเวช 
5315400080 นางสาวชัชภาวี บุญพรม 

 
 
 
 



   
สายที่ 9 ดร.บัญชา  ยิ่งงาม   สายรหัส   06, 51, 103, 144  
  อาจารย์อุไรวรรณ  อกนิตย์ สายรหัส   06, 51, 103, 144 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040064 นางสาวขัตติยา สมศรี 
60150040514 นายวชิรวิทย์ ยังจันอินทร์ 
60150041038 นางสาวภัทรสุดา ภักดี 
59150040064 นางสาวจิดาภา มงคลสวัสดิ์ 
59150040514 นางสาวเพ็ญพิชญา พรมแม้น 
59150041038 นางสาววราภรณ์ เทพศรี 
5815400067 นางสาวกัญญภัส   อุ่นค า 
5815400517 นางสาวพิมพ์พนิต   พุทธาผา 
5815401031 นางสาวรัตนาวดี   เข็มทอง 
5715400062 นางสาวลลิตา ดอกไม้แก้ว 
5715400512 นางสาวมินตรา  สุขอ้วน 
5715401036 นางสาวสรัลชนา  การะเกษ 
5615400069 นายชครัตตรัย ทับแก้ว 
5615400519 นางสาวชิดชนนี ช านาญยุทธภูมิ 
5515400071 นางสาวฉัตริยาภรณ์ หมวกไธสง 
5515400817 นางสาวชื่นสุมล มีสาวงษ์ 
5515400552 นางสาวทิพย์วาณี ธัญญะวัน 
5415400069 นายญาณศิลป์ วงศ์ประสาร 

 
 



   
สายที่ 10  ผศ.นิภาพร  เมืองจันทร์ สายรหัส  16, 99, 109, 139, 164 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040165 นายชนาธิป ดาลาศ 
60150040990 นางสาวทักษพร กล้ากสิกิจ 
60150041090 นางสาวอัจจิมา คงมะกล่ า 
59150040165 นางสาวณัฐชนน นาคานุสนธิ ์
59150040990 นายพงศธร แก้วบุบผา 
59150041090 นางสาวอัจฉริยา ขอขจายเกียรติ 
5815400168 นางสาวชลลดา   มาขุมเหล็ก 
5815400993 นายพีชาญ   อมรภูวดล 
5815401093 นางสาวศศิวิมล  ครุฑปราการ 
5715400163 นายคณิตศาสน์  ปัญญาใส 
5715400998 นางสาวรวิภา  ชัยจันทร์ 
5715401397 นางสาวสิริโสภา  ภูงามเงิน 
5615400995 นายณัฐพล ข าอิง 
5615401095 นางสาววิภาวนันท์ จรลี 
5515400172 นายบุญฤทธ์ิ สัตกุล 
5515400518 นางสาวชนิกานต์ มโนธรรมสถิต 
5515400619 นายพงษ์ศธร จงจินากูล 

 
 
 
 



   
สายที่ 11  ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง      สายรหัส   07, 52, 108, 132, 165 
  อาจารย์พนัชกร  เตชอังกูร  สายรหัส   07, 52, 108, 132, 165 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040077 นายจักรพงษ์ จิตทวี 
60150040527 นางสาววรกมล จิ๋วอยู่ 
60150041083 นางสาวสิริพนัธุ์ คัมภีระ 
59150040077 นางสาวจุฬาลักษณ์ ทองเทพ 
59150040527 นางสาวภาณุมาศ คะปัญญา 
59150041083 นางสาวหทัยพรร อินทะกนก 
5815400070 นางสาวกัญญาพร   งามจิตต ์
5815401086 นายศราวุฒิ   ศรีสง่า 
5715400075 นางสาวศิรดา กัณหาไชย 
5715400525 นางสาวเยาวลักษณ์  สุกุ 
5715401081 นายอดิศักดิ์  เรืองงาม 
5715401320 นายภูธฤทธ์ิ  ประค ามินทร์ 
5615400072 นางสาวชลิดา กุจะพันธ์ 
5615400522 นางสาวชุติญา ถนอมลาภ 
5615401088 นางสาวเมธาวี ฟุ้งจันทึก 
5515400086 นางสาวชัญญาพร บุญนอก 
5515400820 นางสาวณภัทร์กมล เกตุปลั่ง 
5415400072 นางสาวณิศรา สุวรรณมาโจ 
5415400522 นางสาวทิพวัลย์  โชติพนิชเศรษฐ์ 
5315400525 นายชัชพงศ์ ชูโต 



   
สายที่ 12 อาจารย์วันนิศา  ดงใต้  สายรหัส   30, 89, 114, 145 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040307 นางสาวธัญสิริ จันทบาล 
60150040893 นางสาวภัทรพร อุดมชัย 
60150041146 นางสาววริศรา ทองส่งแสง 
59150040307 นางสาวธัญญ์ศิริ จันทัน 
59150040893 นางสาวชวิศา ดลรวีธนากิจ 
59150041146 นางสาวชนาภา  กองมูล 
5815400300 นายธราธิป    จันทร์โสภณพงศ์ 
5815400896 นายณัฐพล     ยั่งยืน 
5815401149 นางสาวไอลดา   ขุนจิตใจ 
5715400305 นางสาวทัศนาพร  ธานีวรรณ 
5715400891 นางสาวตะวัน  แจ่มจ ารัส 
5715401144 นางสาวขวัญชนก  โกสุมา 
5615400302 นางสาวสกลรัตน์ วงศ์เรือง 
5615400898 นายอัครพงศ์ ทวีพัฒน์ 
5615401141 นางสาวอภิษฎา น่าเยี่ยม 
5515400325 นายรัฐวิศว์ ปาประลิต 
5515401221 นางสาวสุวพีร์ มนตรีโพธิ์ 
5515400682 นางสาวอรอุมา โกศัลวัฒน์ 

 
 
 



   
สายที่ 13 ผศ.ดร.อุษณา  พัวเพิ่มพูลศิริ สายรหัส   09, 53, 96, 146  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040099 นายจิรวัฒน์ ค านึก 
60150040532 นางสาววิริยา แวงวรรณ 
60150040965 นางสาวชนิตา ลาดกระโทก 
59150040099 นายชญานนท์ แก้วพรหม 
59150040532 นางสาวมินตรา มนฑาทิพย์ 
59150040965 นายบุศย์ รักวงษ์ 
5815400535 นางสาวพุทธิชาติ   ทับทิมไสย์ 
5815400968 นางสาวปริญญ์   วัฒนศิลป ์
5715400530 นางสาววรัญญา  วงษาเสนา 
5715400963 นางสาวพิริยา  พิริยะประกาศ 
5615400094 นางสาวฐานิตา นามรัตน์ 
5615400537 นายณภัทร พงษ์พันธ์ 
5615400960 นางสาวชนิตา พรหมทอง 
5515400835 นางสาวณัฐณิชา นพคุณ 
5515400482 นายจิรวัฒน์ ยืนย่ิง 

 
 
 
 
 
 



   
สายที่ 14 ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล สายรหัส   36, 90, 115, 133, 166 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040363 นางสาวปณิธาน เวโรจน์ 
60150040909 นางสาวภัทราภรณ์ สุขเสริม 
60150041155 นางสาวสรัลนุช จันแดง 
59150040909 นางสาวณัฐธิดา แสนสุภา 
59150041155 นางสาวเนตรชนก  แก้วมาลา 
5815400366 นายนรุตม์   ส าราญวานิช 
5815400902 นายเดชวิชญ์   ชูชาติ 
5815401158 นางสาวจิราวรรณ  ค ามั่น 
5715400361 นางสาวธัญวรัตน์  ชุมแวงวาปี 
5715401153 นางสาวจารุรินทร์  อินทร์ศิริพงษ์ 
5715401335 นางสาววันวิสา  ธานี 
5615400368 นางสาวกรกนก สรรพากร 
5615400904 นายอัครสุชาติ โคตรสีหา 
5615401150 นายอมรเทพ สะกีพันธ์ 
5515400385 นายวิสุทธิ์ หิรัญพงศ์ชัย 
5515401236 นางสาวสุวีณา อุ่นจิตต์ 
5515400699 นายกิตติธัช จตุรภัทรวงศ์ 

 
  
 
 



   
สายที่ 15 ผศ.ดร.เบญจภรณ์ เศรษฐบุปผา     สายรหัส     10, 54, 86, 147    

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040109 นางสาวจิระภัทรสรณ์ บุญใหญ ่
60150040549 นางสาววิลาสินี   คูณทรัพย ์
60150040868 นางสาวพิชญ์สินี   ไร่ด ี
59150040109 นายชญานิน พัฒนไพศาลชัย 
59150040549 นางสาวรัตติยา ดอกไม้แกว้ 
59150040868 นางสาวกนกพร ถุงเงิน 
5815400102 นางสาวจรัสดาว   สีสัจจา 
5815400542 นายภรัณยู  เหลื่อมสิงขร 
5815400861 นางสาวกาญจนา  ซึ้งพุทธศาสน์ 
5715400107 นางสาวอภิรดี  ทิณรัตน์ 
5715400866 นางสาวชุติกาญจน์  วงศ์พิพันธ์ 
5615400104 นายดบัสวิน ไชยโอชะ 
5615400544 นายณัฐพล มูลศรี 
5615400863 นางสาวสุดาพร ท านุ 
5515400114 นายดุรงค์กร พลทม 

 
 
 
 
 
 



   
สายที่ 16 ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล  สายรหัส    18, 85, 116, 130, 167 

  อาจารย์รจเรศ  เนตรทอง สายรหัส    18, 85, 116, 130, 167 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040183 นางสาวชาคริยา วานิชสุจิต 
60150040857 นายพลพันธ์  ศิลปพิบูลย์ 
60150041166 นางสาวอาทิตยา ภักดีศร ี
59150040183 นางสาวณัฐนันท์   นนทภา 
59150040857 นางสาวกชกร ค าอาจ 
59150041166 นางสาวพิมพ์ชนก  เหลาทอง 
5815400186 นายชัยวัฒน์   ตังสกุล 
5815400850 นางสาวอาภานันท์  เอี่ยมส าราญ 
5815401169 นางสาวชนนิกานต์  สรรพสอน 
5815401301 นางสาวธนภรณ์  ภัทรวรเมธ 
5715400181 นางสาวจุฑามาศ  บรรเทา 
5715401164 นางสาวจุฑารัตน์  นาครอด 
5715401306 นายพศวัต  โตวงศ์ศรีเจริญ 
5615400188 นางสาวปิยวรรณ ไขว้วงศ์ 
5615401161 นางสาวอารยา หมื่นไธสง 
5515400206 นางสาวประภัสสร ชาภักดี 
5515401173 นางสาวศุภรัตน์ สุขไพเราะ 
5515400701 นางสาวนันท์นภัส ค าเพราะ 

 
 



   
สายที่ 17 ผศ.ดร.ปาจารีย์  ทองงอก    สายรหัส    11, 55, 75, 91, 168  

รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล 
60150040110 นางสาวจิรัชยา แก้วกาญจน ์
60150040558 นางสาวศศินา แก้วแดง 
60150040752 นางสาวชญานศิ ดวงด ี
60150040910 นางสาววศิรตุา เบ้าวรรณ 
59150040110 นางสาวชนกานต ์แผนสมบรูณ์ 
59150040558 นางสาวรุง่รัฐสภา สีนาพันธ ์
59150040752 นางสาวสุภัคสนิ ีเอื้อเฟ้ือ 
59150040910 นางสาวณัฐพร ดีกล่อม 
5815400113 นางสาวจารเุนตร  สิงห์เห 
5815400551 นายภัทรพล  วิชญพงศ ์
5815400755 นางสาวสุภัทรา   ลามี 
5815400913 นายทิฆัมพร   บุญหอม 
5715400118 นายเอกชัย  นพพิบูลย์ 
5715400556 นางสาววรินทร   ยิ่งยนื 
5715400750 นายอภินนัท์  สระทองอนิทร์ 
5715400918 นายธนานพ  ล้อเลศิวไิล 
5615400115 นางสาวธนาภา คุณากรสมสิริ 
5615400915 นายอานนท์  บญุยิ้ม 
5615400757 นางสาวพิชญน์รี องคว์ิสุทธิ์ 
5515400127 นายธนดล คือประโคน 
5515400862 นางสาวตวิราณี สายสดุ 
5515401072 นางสาวรัชนีกร ขาวละเอียด 



   
สายที่ 18 ดร.จินตนา นภาพร     สายรหัส    34, 69, 88, 148   

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040343 นางสาวนลพรรณ อุดมการเกษตร 
60150040695 นางสาวอาทิตยา ดารุณ 
60150040886 นางสาวภัทธินันท์ ปทุมข า 
59150040343 นายนวชน พุทธรังษี 
59150040695 นางสาวสิริกร ประยงค์ 
59150040886 นายจตุพร ยังแสนภู 
5815400346 นายธีรภัทร  โพธิ์เกษม 
5815400698 นายศุภกิจ   สีรับส ี
5815400889 นายชัยวัฒน์   ไม้เกตุ 
5715400341 นางสาวธัญรดี  อินสุวรรณ 
5715400693 นายสิทธิชัย  ใจแก้ว 
5715400884 นายต่อพงษ์  สังข์ศิลปชัย 
5615400348 นายอนุพงษ์ วงศ์นิลยอง 
5615400690 นางสาวประกายฟ้า กล่ินดอกพุฒ 
5615400881 นางสาวหงส์ฟ้า   จิตแสง 
5515400367 นายวสุรัตน์ ปรัสพันธ์ 
5515401014 นางสาวพิชญนันท์ จันทรา 

    
 
 
 



   
สายที่ 19  อาจารย์ณัฐวัฒน์ ตีระวัฒนพงษ ์   สายรหัส  13, 56, 107, 149 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040138 นางสาวชญานิศ บุญช่วย 
60150040569 นางสาวศิรินุช ลีนะธรรม 
60150041078 นางสาวสมหฤทัย วัฒนกิตติศักดิ ์
59150040138 นางสาวชัญญาภา สาแก้ว 
59150040569 นายวรากร วงษ์ขันธ์ 
59150041078 นางสาวสาธิดา พานิชสุข 
5815400131 นางสาวจุฬาทิพ   อมรเพชรสถาพร 
5815400562 นายภาณุพงศ์   ชมพูพื้น 
5815401071 นางสาวไวทยา   ทองพิทักษ์ 
5715400136 นายก้องภพ  สอนดี 
5715400567 นางสาววริศรา  ปฐมชาติ 
5615400564 นายเดชาพล  ถามูลแสน 
5615400133 นางสาวนันทิกานต์ แฉขุนทด 
5615401073 นางสาวภารวี ละอองทอง 
5515400149 นายธีรเดช เปลี่ยวกระโทก 
5515400598 นางสาวปัญญพร วรรณพงศ์สถิต 

 
 
 
 
 



   
สายที่ 20 อาจารย์ทวนธน  บุญลือ  สายรหัส   19, 95, 117, 169 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040190 นางสาวชาลิสา เกียรติกวินพงศ์ 
60150040954 นายชญานนท์ แก้วเหลา 
60150041179 นายอาเล็กซ์แซนเดอร์ จุฑาวรรณ์ธะนะ 
59150040190 นางสาวณัฐสินี ทวีสุข 
59150040954 นางสาวบุญญรัตน์ ทาปศรี 
59150041179 นายภัทรพล  เนียรภาค 
5815400193 นางสาวชาลิสา   เชี่ยวชาญศิลป์ 
5815400957 นางสาวปพิชญา  วรรณดี 
5815401172 นายชุติวัต  กุศลคุ้ม 
5715400198 นายฉัตราภัณฑ์  โอภาสตระกูล 
5715400952 นางสาวผกามาศ  เนตรนพรัตน์ 
5715401177 นายเจตนิพัทธ์  พนมแก่น 
5615400195 นายพีรวิชญ์ ต้นสวรรค์ 
5615400959 นางสาวชนิดาภา ตันตินิยงคกุล 
5515400217 นางสาวปัทมา เพชราวุฒิโชติ 
5515400477 นางสาวกนกวรรณ หาญชัย 
5515400712 นางสาวเมธาวี ตรีรัตนชวลิต 

 
 
 
 



   
สายที่ 21 ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล สายรหัส   14, 66, 79, 150 
  อาจารย์ฑิภาดา  สามสีทอง สายรหัส   14, 66, 79, 150 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040145 นางสาวชนกนันท์ พิมพ์ทอง 
60150040660 นายอภิศักดิ์ ใจธรรม 
60150040798 นางสาวณัฐริกา รัตนกุล 
59150040145 นางสาวชุติมา อุดมธนะทรัพย์ 
59150040660 นายศุภศักดิ์ บุญประเชิญ 
59150040798 นายอภิวิชญ์ ศรีบุษย์ 
5815400148 นายฉัตรชัย  วราฤทธิ์ 
5815400663 นายศักดิ์ประสงค์  วงศ์วันดี 
5815400791 นายอนุชา   นิติธรรม 
5715400143 นายกิติพงษ์  ทาทองสี 
5715400668 นางสาวศุภัทรา  กุลมี 
5715400796 นางสาวจารวิกร  เสริมรัมย์ 
5615400140 นางสาวนันท์มนัส  ดอกบัว 
5615400665 นางสาวเบญจมาศ สีฤทธ์ิ 
5615400793 นางสาวยศวดี ระติเดช 
5515400987 นางสาวปิยะวรรณ เถาปฐม 
5515401115 นางสาววิมลศิริ บุตรเงิน 

 
 
 



   
สายที่ 22  ดร.กุสุมา  จิตแสง สายรหัส   37, 67, 97, 100, 170  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040376 นางสาวปริชญา ทองนา 
60150040673 นางสาวอรพินทร์ ผสมสี 
60150040978 นายณภัทร ศรีบุศยดี 
60150041009 นายนิติรุจน์ กังวาลธีรโรจน์ 
59150040376 นางสาวบูรณา ดลจิรพิสิฐ 
59150040673 นางสาวสจี สุขรัตน์ 
59150040978 นางสาวปรัชญาภรณ์ นามบุตร 
59150041009 นายพัชรพงศ์ แสงเลข 
5815400379 นางสาวนฤมลภรณ์   สนทอง 
5815400676 นายศิริพงศ์   พจนา 
5815400971 นางสาวปาริฉัตร  แจ่มใส 
5815401002 นายภาณุวิชญ ์ สุโพธิ์ 
5715400374 นางสาวธันย์ชนก  พันธุ์เดช 
5715400671 นายสหรัฐ  บุญศักดิ์ 
5615400371 นางสาวกรกนก สุวรรณราช 
5615400678 นางสาวเบญญาภา แก้วนิมิตร 
5615400973 นางสาวณัฐกานต์ ทวีกสิกรรม 
5615401004 นางสาวธนพร เทพพิทักษ์ 
5515400392 นางสาววีรานันท์ สืบหล้า 
5515400994 นางสาวพรรษมน นันทปถวี 

 



   
สายที่ 23 รศ.ดร.ระวิวรรณ  แก้วอมตวงศ์  สายรหัส   15, 42, 73, 127, 137 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040154 นายชนันนัทธ์ กิจสินธพชัย 
60150040428 นางสาวเพชรไพลิน ถนอมมิตร 
60150040736 นางสาวจุฑารัตน์ บุญยนต์ 
60150041272 นางสาวพิชญาวดี  ลามุล 
59150040154 นางสาวณฐพร เนตรทิพย์ 
59150040428 นางสาวพนัชกร บุญพุฒ 
59150040736 นางสาวสุธินันท์ ปุราชะกา 
5815400157 นางสาวชนิสร   ตาทอง 
5815400421 นางสาวปาณิสรา   หาญธรรม 
5815400739 นางสาวสิริเพ็ญ   เจติยานนท์ 
5815401275 นายรัฏฎากร  ลูกรัตน์ 
5715400152 นายเกียรติศักดิ์  ภาดี 
5715400426 นางสาวปัณฑารีย์  ทินราช 
5715400734 นางสาวสุพัตรา  กิจเจริญปัญญา 
5615400159 นางสาวนิภาพร โสสว่าง 
5615401375 นายขุนพล  ปัดส าราญ 
5615400423 นางสาวจตุพร เจริญยศ 
5615400731 นางสาวพรทิพย์ วงศ์เมธาวี 
5515400169 นางสาวนภัสสร ส าราญใจ 
5515400464 นางสาวอรพิมพ์ สีหะวงษ์ 
5515401058 นายภูวมินทร์ สุริยาอัมพร 



   
สายที่ 24  ผศ.ดร.ชลลัดดา  พิชญาจิตติพงษ์  สายรหัส   17, 63, 104, 151, 171 

      ดร.สุรีวัลย์  ดวงจิตต์            สายรหัส   17, 63, 104, 151, 171 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040178 นายชนาวัฒน์ ค้าแก้ว 
60150040633 นางสาวสิริกัญญา คณานิตย ์
60150041045 นางสาวมัณฑนา ลีสีสุข 
59150040178 นายณัฐชนน สุขะปรเมษฐ 
59150040633 นางสาวศิวพร เพณี 
59150041045 นางสาววัชราภรณ์ ท าพะพันนะ 
5815400171 นายชวนากร  พิลากุล 
5815400636 นางสาววริศรา  ทับทิมโกมลกุล 
5815401048 นายวรปรัชญ์   เล็กกระจ่าง 
5715400631 นางสาวศศปิรียา  ผาจวง 
5615401040 นางสาวพิชญ์สินี บุดดีเสาร์ 
5515400949 นางสาวนิดา นครังสุ 
5515400563 นางสาวนุชรินทร์ ศิลาค า 

 
 
 
 
 
 
 



   
สายที่ 25 อาจารย์มานิตย์ แซ่เตียว  สายรหัส   21, 62, 106, 152  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040213 นางสาวณัฐกมล จันทร์ลิ่ม 
60150040628 นายสิทธิโชค ไชยงค์ 
60150041065 นางสาวศิริสุดา ยมรัตน์ 
59150040213 นายทยาวัต หารธงชัย 
59150040628 นางสาวศกลวรรณ ทองมี 
59150041065 นางสาวศศิวิมล สีแสด 
5815400621 นางสาวลิปิการ์   กุลดา 
5815401068 นางสาววิชุดา   จันทุมา 
5715400626 นางสาวศรีกัลยา  ศรีบุญ 
5715401063 นางสาวสิรีธร  บัวน่วม 
5615400218 นางสาวมุธิตา ภูแป้ง 
5615401060 นางสาวภัทรวรินทร์ ชินภักดี 
5515400235 นายพชร รุจจนเวท 
5515400932 นางสาวนิชกานต์ คงวัฒนานนท์ 
5515400581 นางสาวปวิตรา บุญชรัสมิ์ 

 
 
 
 
 
 



   
สายที่ 26 ผศ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล สายรหัส    22, 80, 118, 172  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040226 นางสาวณัฐธยาน์ มีสารพันธ์ 
60150040802 นางสาวทรงอัปสร กาแก้ว 
60150041184  นางสาวพรรณพัชร คุณมาศ 
59150040226 นางสาวทรงพร ยอนรัมย์ 
59150040802 นางสาวอาทิคยา โสวพรรณ 
5815400229 นางสาวฐาวรา   แจ่มจ ารัส 
5815400805 นายอนุวัฒน์    กุลไธสง 
5815401187 นางสาวณัฐณิชา  แก้วขาว 
5715400224 นางสาวชลธิชา  สุดสังข์ 
5715400800 นางสาวจารุวรรณ  นาคดี 
5715401182 นางสาวชลธารทิพย์  ทิพย์โสต 
5615400221 นางสาวลิลตา ทับทอง 
5615400807 นางสาวรัชนีภรณ์  พลเสน 
5515401128 นางสาววิริยา ยศสุพรหม 
5515400725 นางสาวโศรดา อิงอนุรักษ์สกุล 

 
 
 
 
 
 



   
สายที่ 27 ผศ.ดร.สุวรรรณา  ภัทรเบญจพล  สายรหัส   23, 60, 93, 153  

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040231 นางสาวณัฐพร ปริสุทธิวุฒิพร 
60150040604 นายเศรษฐวัฒน์ นิลทะราช 
60150040938 นางสาวอัจฉรา นาทัน 
59150040231 นางสาวทิชากร สุนารี 
59150040604 นางสาววาสนา มาทอง 
59150040938 นางสาวทิพย์นภา ทองยิ่ง 
5815400234 นางสาวณัฏฐา    มงคล 
5815400607 นางสาวรัฐวรรณ    สีหะประเสริฐ 
5815400931 นายธรรดร   สาระคร 
5715400239 นางสาวชุติภรณ์  ค าบัว 
5715400602 นางสาววิสุทธิดา  สิงยะเมือง 
5715400936 นางสาวเบญจมาศ  พร้อมแก้ว 
5615400236 นางสาววนิดา เพชรประโคน 
5615400609 นายนฤพล ปรีชาบริสุทธิ์กุล 
5615400933 นายจารุพัสตร์ เฉลยบุญ 
5515400251 นางสาวพิชาธร กุลพรหม 
5515400914 นายนนทกานต์ แย้มเกษม 
5515401263 นางสาวอิสริยาภรณ์ ภูดีทิพย์ 

 
 
 



   
สายที่ 28 ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา           สายรหัส   35, 78, 119, 131, 173 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040352 นางสาวนิลุบล ดอนโคตรจนัทร์ 
60150040781 นางสาวณัฐกฤตา รักพรม 
60150041191  นางสาวพรรษชล ศรีช านาญ 
59150040352 นางสาวนัฐกานต์ เกียรติขวัญบุตร 
59150040781 นายสุวพิชญ์ เผ่าผม 
5815400355 นายธีรศักดิ์   มั่งมี 
5815400784 นายเหมวัต    แสงวิโรจนากุล 
5815401194 นางสาวณัฐนันท์  แสงอ านาจเจริญ 
5715400350 นายธัญรักษ์  ปู่เมือง 
5715400789 นายกันตพงศ์  วงศ์เอนกเกษม 
5615400357 นางสาวอมรรัตน์ บุญเรือง 
5615400786 นางสาวชัญญาภัค แสงชาติ 
5515400370 นางสาวภัทราวดี อานแดง 
5515401104 นางสาววรีรัตน์ วงษ์ศรีแก้ว 
5515401276 นางสาวชนิดา อัศพิมพ์ 

 
 
 
 
 
 



   
สายที่ 29 รศ.ดร.พรรณรัตน์  อกนิษฐาภิชาติ    สายรหัส   24, 44, 61, 154   

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040248 นายณัฐวัฒน์ คูณค าตา 
60150040440 นางสาวเพ็ญพิชชา วีระพันธุ ์
60150040615 นายสรวิศ วัดเข้าหลาม 
59150040248 นางสาวทิตยาพร ครองยุทธ 
59150040440 นางสาวพรนภา ญาติดอน 
59150040615 นางสาววิจิตตรา ฆารไสว 
5815400241 นางสาวณัฐชา   จันทรศิริ 
5815400443 นายพงศธร    งามตา 
5815400618 นางสาวรัศมีประภา   ภูมิโคกรักษ์ 
5715400246 นางสาวฐิชาดา  จ าปางาม 
5715400448 นางสาวปุณยิกา  ตุรงควัธน์ 
5715400613 นางสาวศรัณย์รัตน์  เผือดจันทึก 
5615400243 นายวรากร ไทยล าภู 
5615400445 นางสาวจิตราพันธุ์  นาทองไชย 
5615400610 นางสาวนวพร เทพารส 
5515400262 นายพิทยาธร โยมศรีเคน 
5515400747 นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี 
5515400927 นางสาวนภัสสร ตันทโอภาส 
5415400445 นางสาวใจเอื้อ  มงคลสิทธิกุล 
5115410179 นางสาวณัฐนันท์ ปัญเศษ 

 



   
สายที่ 30 ผศ.ทรงพร จึงม่ันคง           สายรหัส   29, 45, 81, 125, 174 

  อาจารย์ประสิทธิ์ชัย  พูลผล สายรหัส   29, 45, 81, 125, 174 

รหัสประจ าตัวนักศกึษา ชื่อ – สกุล 
60150040293 นางสาวธมนวรรณ โสมาบตุร 
60150040459 นางสาวภัสรัชต ์ค าอาจ 
60150040813 นางสาวธนัชพร ศรีพันธุ ์
60150041258 นางสาวสิริยากร  เขมะปัญญา 
59150040293 นางสาวธญัญลกัษณ ์โพธิสาร 
59150040459 นางสาวพรนิภา นามทอง 
59150040813 นางสาวอาทติยา ค าสิงห์นอก 
5815400296 นายธนาวฒัน ์ วงค์ดวงผา 
5815400452 นายพงศ์ภัค   คงโพธิ ์
5815400816 นายอภินนัท ์  ด ารหิ ์
5815401251 นางสาวพิทยารตัน ์ ใจอุ่น 
5715400291 นายทศพร  ภัทรพิศาล 
5715400457 นางสาวผรัณดา  ผาริการ 
5715400811 นางสาวจิดาภา  เอื้อตระการวิวฒัน ์
5715401256 นางสาวนภัสร  ซื่อตรง 
5615400298 นางสาวศวิพร จนัทสิทธิ์ 
5615400454 นางสาวจินต์จุฑา เก้าศกัดา 
5615400818 นางสาววัลลภา แกล้วทนงค ์
5515400312 นางสาวเมวดี สายสญิจน ์
5515400756 นายกติติพัฒน์ อยู่พะเนียด 
5515401133 นางสาวศกลวรรณ มีคม 



   
สายที่ 31   ผศ.ดร.ชุตินันท์  ประสิทธิ์ภูริปรีชา  สายรหัส 25, 58, 102, 155, 175 
  อาจารย์ไพจิตร  ศรีธนานุวัฒน์   สายรหัส 25, 58, 102, 155, 175 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040257 นางสาวณิชากร หวะสุวรรณ ์
60150040587 นางสาวศิรีรัตน์ สรรเพชุดาญาณ 
60150041023 นางสาวปุณยาพร พนมแก่น 
59150040257 นางสาวทิพย์สุดารัตน์ เคนพรม 
59150040587 นายวโรดม วงศ์ค า 
59150041023 นางสาวภรภัทร นาคตระกูล 
5815400250 นางสาวณัฐมน   หวังดี 
5815400580 นางสาวมณฑกานติ์   สว่าง 
5815401026 นางสาวรภัสนีย์   เขตสกุล 
5715400585 นายวัศพล  วิลัยโรจน์ 
5715401021 นายศุภพล  วิสุทธิกุล 
5615400252 นายวัฒนชัย บุญสาร 
5615400582 นายธีรพงษ์ ศรีวะสุทธิ์ 
5615401028 นายบัญชา  จันทร์มังกร 
5515400275 นางสาวพิมประพันธ์ บุตรไธสง 
5515400543 นางสาวโชติกานต์ อุ่นโรจน์ 

 
 
 
 



   
สายที่ 32 อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา สายรหัส   33, 82, 120, 135, 138   

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040336 นางสาวนฤมล ทองแพรว 
60150040826 นางสาวธุวพร วงศ์เสาวภาคย์กุล 
60150041203  นายกฤษณะ พรหมรักษ์ 
59150040336 นายนครินทร์ เนื่องสทิธิ์ 
59150040826 นายอานนท์ วิจารย์ชัยศรี 
5815400339 นายธีรโชติ   ปรึกไธสง 
5815400829 นายอภิมุข    ปิตรัมย ์
5815401206 นางสาวณิชกานต์  แสบงบาล 
5715400334 นางสาวธนัชพร  พรมโคตร 
5715400824 นางสาวจิตต์ลดา  จิตต์เท่ียง 
5715401201 นางสาวณัฐตินี  แสนภูมี 
5715401351 นางสาวศุทธิตา  น้อยมิ่ง 
5715401380 นางสาวสิยาพร  พรมที 
5615400331 นางสาวสิริพร สีนิลแท้ 
5615400821 นางสาววิชชุดา สมชาติ 
5515400356 นางสาววรางคณา ค่ าคูณ 
5515401140 นางสาวศตนันท์ ด าริสุ 
5515401281 นางสาวธนาภรณ์ นาคสมบูรณ์ 
5415400331 นายอดิศักดิ์ รัตนสงคราม 
5415400821 นายสุทธิพจน ์บ้านกลาง 

 



   
สายที่ 33     ผศ.ดร.ศิริมา  สุวรรณกูฏ จันต๊ะมา  สายรหัส   26, 64, 110, 136, 176 
         อาจารย์พีรวัฒน์   จินาทองไทย   สายรหัส   26, 64, 110, 136, 176 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040268 นางสาวดวงฤมล ทรงสวรรณ 
60150040640 นายแสนสิน ศรีชาทุม 
60150041100 นางสาวเอธินา ไชยฉัตรเชาวกุล 
59150040268 นางสาวธนาภรณ์ ภาคมฤค 
59150040640 นางสาวศุทธหทัย แพงปัสสา 
59150041100 นายอิสรภาพ คลาดโรค 
5815400643 นางสาววริศรา   พลวิลัย 
5715400266 นางสาวณิชาภัทร  สุทธิวารี 
5615400263 นายวิรุฬห์ แววศรี 
5615400645 นางสาวนุจรินทร์ ฉินตระกูลประดับ 
5615401105 นายวิวรรธน์ ศรีสวัสดิ์ 
5515400280 นางสาวพิมพ์พรรณ ทองประมูล 
5515400637 นายภานุพงศ์ บุญประคม 

 
 
 
 
 
 
 



   
สายที่ 34 ผศ.ดร.แสวง วัชระธนกิจ   สายรหัส   31, 84, 121, 156 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040318 นายธีรภัทร โกมลพันธ์ 
60150040848 นางสาวพรชิตา อังคานุกูลวิทย์ 
60150041214 นางสาวสโรชิณ  โอษคลัง 
59150040318 นางสาวธัญพิชชา พันธ์นิกุล 
59150040848 นางสาวเอมวิกา กรวยสูงเนิน 
5815400311 นายธวัชชัย   วงศ์สกุลวิวัฒน์ 
5815400841 นางสาวอัจฉราพรรณ   พรมตา 
5815401217 นางสาวนันทิกาญจน์  จันทร์ทวิชัย 
5715400316 นางสาวทิพากร  ยาสี 
5715400846 นายเฉลิมภรณ์  สารศรี 
5715401212 นายณัฐนันท์  บรรณกิจ 
5615400313 นางสาวสายใจ ปัญญาเฉียบ 
5615400843 นางสาวศศิภา วิจยาภรณ์ 
5515400330 นางสาวรินรดา โชคพระสมบัติ 
5515401160 นางสาวศิริวรรณ วันหลัง 
5515401302 นายจตุพล  สกุลเตียว 

 
 
 
 
 



   
สายที่ 35 รศ.ดร.ธีราพร  ชนะกิจ สายรหัส    27, 46, 101, 157, 177   
  ผศ.ดร.พรทิพย์  ไววุฒิ   สายรหัส    27, 46, 101, 157, 177   

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040271 นายดิศานุวัฒน์ เดชทนาธร 
60150040460 นางสาวภูษณิศา สมานสารกิจ 
60150041010 นางสาวเบญจมาภรณ์ คหสุวรรณ 
59150040271 นางสาวธนารี วิสุวรรณ 
59150040460 นางสาวพรพิมล พุฒศรี 
59150041010 นางสาวภณิดา อรุณสิงครัตน์ 
5815400274 นางสาวติณธนา    ทองจันทร์ 
5815400463 นางสาวพรนัชชา    ศาลาแก้ว 
5815401013 นางสาวมัฐกา    จันทร์เมือง 
5715400279 นายดนัยศักดิ์  ค าวิชิต 
5715400468 นางสาวพจนาท  ยางธิสาร 
5615401015 นางสาวธารารัตน์ มุ่งแซกกลาง 
5515400297 นางสาวพีรญา อัครกนกสิน 
5515400767 นางสาวจันทร์ธิดา พรมประดิษฐ ์
5515400536 นายเชาว์วัฒน์ จาตุรันต์เรืองศรี 

 
 
 
 
 



   
สายที่ 36 ผศ.ดร.จารุวรรณ   ธนวิรุฬห์  สายรหัส   41, 59, 122, 134 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040415 นายพุทธิพงศ์ แพงแสง 
60150040594 นางสาวศิวัชญา เชื้อจันทร์ 
60150041227 นางสาววรัชยา  บูรณพานิช 
59150040415 นายปีย์ พิสุทธิ์เศรณีย์ 
59150040594 นางสาววศินี โพธิ์ศรี 
5815400418 นางสาวปวีณ์กร    พงศ์ทิพากร 
5815400597 นายรณกฤต    บุญศักดิ์ 
5815401220 นางสาวนิธิกานต์  กิติเจริญศักดิ ์
5715400413 นางสาวปรายฝน  สุวรรณไตรย์ 
5715400592 นางสาววิภาวี  พงษ์ไทย 
5715401225 นางสาวดวงกมล  เหล่ือมทองหลาง 
5715401342 นางสาววิภาวี  กันอุไร 
5615400410 นางสาวเกษราภรณ์ บุตทศ 
5615400599 นางสาวนภสร พิมพ์ภักดี 
5515400444 นางสาวอภิญญา ธรรมโย 
5515400903 นายธิปก ยิ้มยา 

 
 
 
 
 



   
สายที่ 37 รศ.ดร.วิภาวี เสาหิน        สายรหัส   28, 40, 87, 158 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040286 นายธนากร จึงสุวดี 
60150040404 นางสาวพัฒนาวดี ทวีพัฒน์ 
60150040871 นางสาวพิสุทธิตา เรืองฤทธิ ์
59150040286 นางสาวธมนวรรณ ลาภาพันธ ์
59150040404 นางสาวปาณิสรา ลาตวงษ์ 
59150040871 นายกฤติน ปิยวาจานุสรณ์ 
5815400289 นายทรงพล    งาหอม 
5815400407 นายปรเมศวร์   มากดี 
5815400874 นายจิรวิทย์   ยอดวันดี 
5715400284 นางสาวดวงใจ  มุกดา 
5715400879 นางสาวณัฐธนัน  ภาคทอง 
5615400281 นางสาวศิริวดี ศรีกงพาน 
5615400409 นางสาวกุลภัสสร์ กิตติพินิจนันท 
5615400876 นางสาวสุทธิภัทร ปานรัตน์ 
5515400301 นางสาวภัทรสุดา วิเศษศรี 
5515400422 นางสาวสุทธินี ศิลาไสล 
5515401195 นางสาวสาวิตรี เจ๊กรวย 

 
 
 
 



   
สายที่ 38 ดร.ธนวดี  ปรีเปรม   สายรหัส   39, 71, 92, 123 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040398 นางสาวพรรษมน อินต๊ะนยั 
60150040718 นางสาวกมลชนก ค้ากระบือ 
60150040923 นางสาวศรัญญา มั่นสติ 
60150041232 นางสาวหทัยภัทร  สุตาวงศ์ 
59150040398 นางสาวปพิชญา สิทธิ์เสือ 
59150040718 นางสาวสิริชนม์ ขนันไพร 
59150040923 นางสาวตรียาพร ไชยกาล 
5815400391 นางสาวเบญญา   ศิริปรุ 
5815400926 นางสาวทิตยา   ดวงสุดา 
5815401235 นายพงศธร  จันท า 
5715400396 นางสาวนัสราภรณ์  วิลัยลักษณ์ 
5715400716 นางสาวสิริพร  เกษร 
5715400921 นายธนิสร  ทองสุกแก้ว 
5715401230 นายธนากร  ตันเชวง 
5615400713 นางสาวปุณยวีร์ เทพเทวสันติ์ 
5615400928 นายจักรพงษ์ ชาวะหา 
5515400419 นางสาวสุจิตรา ใยงูเหลือม 
5515401032 นางสาวพิภัสสร ลือขจร 
5515401252 นางสาวอนัญญา วงษ์ดรมา 

 
 



   
สายที่ 39 ผศ.ดร.สมชาย สินชัยสุข  สายรหัส   32, 47, 94, 159   
  อาจารย์จีริสุดา ค าสีเขียว   สายรหัส   32, 47, 94, 159   

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ – สกุล 
60150040321 นางสาวนฎกร บุญภา 
60150040473 นางสาวมานิดา แก้วพวง 
60150040945 นางสาวกชกร เมฆวิมล 
59150040321 นางสาวธันย์ชนก ปริสุทธิวุฒิพร 
59150040473 นางสาวพรรณปพร พัตรภักดิ์ 
59150040945 นายธฤต นพศิร ิ
5815400324 นางสาวธันยภร   บุรีพันธ์ 
5815400476 นางสาวพรปวีณ์    พงษ์ศร ี
5815400948 นางสาวธินัดดา    รอดภัย 
5715400329 นายธนวัฒน์   สุริยนต์ 
5715400471 นางสาวพิมพ์ชนก  สัตย์ธรรม 
5715400943 นายปรเมศวร์  บัวกรด 
5615400326 นายสริวิชญ์ ทองลิ้ม 
5615400478 นางสาวจุติมาศ โอษฐ์งาม 
5615400940 นางสาวจิตาภา ศรสูงเนิน 
5515400347 นางสาวลลิดา กาลพัฒน์ 
5515400770 นางสาวชนาภัทร อัตปัญญา 
5515401298 นายอภิรักษ์ ศิริบุญลักษณ์กุล 
5315400329 นายศิวัสม์ สาระ 

 



   
สายที่ 40 รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน  สายรหัส   43, 70, 98, 126 

รหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ - สกุล 
60150040433 นางสาวเพชรมีนา อยู่เจริญ 
60150040707 นางสาวอิษฎา เผื่อนกลาง 
60150040983 นางสาวณัฐิดา เอกธีรธรรม 
60150041269 นางสาวพัชราภรณ์  แทวกระโทก 
59150040433 นางสาวพนิดา ครุล าภู 
59150040707 นางสาวสิริกาญจนา กลิ่นสุคนธ ์
59150040983 นางสาวปาลีรัตน์ พันธุ์ดี 
5815400700 นางสาวศุภาพิชญ์   จันทร์เพ็ง 
5815400986 นางสาวปิยธิดา   อ่ าทอง 
5815401262 นางสาวมธุรดา  คุณวงศ์วิวัฒน์ 
5715400431 นางสาวปาณิสรา  บุญน า 
5715400705 นายสิรวิชญ์  เผ่าผา 
5715401267 นางสาวบุญธิดา  อันสืบสาย 
5615400438 นางสาวจันจิรา พืชธัญญากิจ 
5615400702 นางสาวปรียาวดี ธีระสาร 
5615400988 นางสาวณัฎฐภรณ์ บุญหนุน 
5515400730 นายรัชพล สวนงาม 
5515401027 นางสาวพิชญา ยงพิศาลภพ 
5515400507 นางสาวชฎาภรณ์ นวจองพันธ์ 



   
 
  


