
1 6411100586 นาย ธนพล แก้วมา Food Science

2 6411100016 นาย ภัคเณศร์ อินทุภูติ เกษตรศาสตร์

3 6411100743 นาย นฤภัทร ยวนพันธ์ เกษตรศาสตร์

4 6411100529 นาย นพพล รินชัย เกษตรศาสตร์

5 6411100032 นางสาว นพรัตน์ กรุณา เกษตรศาสตร์

6 6411100669 นาย ณภัทร ปาละเสริฐ เกษตรศาสตร์

7 6411400028 นางสาว เบญญาดา ช้ินประกอบเกิด การจัดการธุรกิจ

8 6411401091 นางสาว มโนราห์ ท าบุญ การจัดการธุรกิจ

9 6411401208 นางสาว โสธิตา เครือชะเอม การจัดการธุรกิจ

10 6411403071 นางสาว ปภาวดี สีเหลือง การจัดการธุรกิจ

11 6411403147 นาย พัชร พล  มงคล ศิลป์ การจัดการธุรกิจ

12 6411403691 นาย อิทธิกร แจ้งเจนหัด การจัดการธุรกิจ

13 6411403717 นางสาว อารียา สารา การจัดการธุรกิจ

14 6411406629 นาย สุภเวช หวานสนิท การจัดการธุรกิจ

15 6411406736 นาย นายณัฐวัตร โพธ์ิทอง ค า การจัดการธุรกิจ

16 6411407577 นางสาว ศิริรัตน์ นกลอย การจัดการธุรกิจ

17 6411407585 นางสาว ภัทราภรณ์ ซอมัน การจัดการธุรกิจ

18 6411407601 นางสาว ลลิตวดี หอมกล่ิน การจัดการธุรกิจ

19 6411409011 นางสาว พรนภา สังข์ทอง การจัดการธุรกิจ

20 6411409342 นาย พิพัฒน์ ชุ่มเช้ือ การจัดการธุรกิจ

21 6411403733 นางสาว ญาณิศา เพียซ้าย การตลาดดิจิทัล

22 6411403741 นางสาว ฐิติญาณ แย้มสุข การตลาดดิจิทัล

23 6411408534 นางสาว พรนภัส ศุขวนิช การตลาดดิจิทัล

รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชาล าดับท่ี

วิทยากร: อาจารย์เนตรนภา  วงศ์กัน

สถานท่ี: ห้อง 2973 ช้ัน 7 อาคาร 29

วันอังคารท่ี 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (6 ช่ัวโมง)
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24 6411408526 นาย พงศธร อุ่นจังหัน การตลาดดิจิทัล

25 6411400119 นางสาว นัยนา ทับแสง บัญชีบัณฑิต

26 6411400127 นางสาว อิศวีร์พร นิลพัฒน์ บัญชีบัณฑิต

27 6411307744 นางสาว พิมพ์มาดา เฉกแสงทอง ภาษาอังกฤษ(ค.บ.)

28 6411300095 นาย สุริยะ ฝอยทอง ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว

29 6411301655 นางสาว วรัญญา นิลศาสตร์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว

30 6411302497 นางสาว ฉัตราภรณ์ ธงชัย ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว

31 6411302513 นาย ศุภกร น้อยจันทร์ ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว

32 6411306233 นาย ณัฐกิตต์ิ ค าแหงไทย ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว

33 6411307561 นาย เพชร มะลิเถา ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว

34 6411309930 นางสาว พัชราวดี พรแก้ว ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว

35 6411313239 นาย วัชรพัฐ ฤกษ์ดี ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเท่ียว



1 6411201376 นางสาว อภิวันท์ เปรมบุญ จิตวิทยา

2 6411203604 นางสาว สุนันฑา สุขใส จิตวิทยา

3 6411203778 นางสาว ภัทรวดี ช่อจ าปี จิตวิทยา

4 6411203786 นางสาว สุดารัตน์ สันป่าแก้ว จิตวิทยา

5 6411200865 นางสาว วรรณภา  ศิริเวช การศึกษาปฐมวัย

6 6411202119 นางสาว สิริมา จันตุ การศึกษาปฐมวัย

7 6411202200 นางสาว วนิษฐ์กุล วังคีรี การศึกษาปฐมวัย

8 6411203067 นางสาว ภัทราภรณ์ พลโชด การศึกษาปฐมวัย

9 6411203240 นางสาว ชลธิชา ภูผาทอง การศึกษาปฐมวัย

10 6411203265 นางสาว ภาณุมาส สุขสุพรรณ การศึกษาปฐมวัย

11 6411203273 นางสาว กุลธิดา แสนสุข การศึกษาปฐมวัย

12 6411203281 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ลาสงยาง การศึกษาปฐมวัย

13 6411304345 นางสาว ศุภร์สิริ โพธิชัย ภาษาไทย

14 6411304451 นาย นิติภูมิ อุยหล้า ภาษาไทย

15 6411307041 นางสาว สุดา  วงเพ็ง ภาษาไทย

16 6411308445 นางสาว ปรียานุช พองไสยา ภาษาไทย

17 6411312181 นาย กฤตภาส อาจเมือง สังคมศึกษา

18 6411306613 นางสาว ศิริลักษณ์ มาเท่ียง สังคมศึกษา

19 6411311605 นางสาว ญาดาวดี ขันตี สังคมศึกษา

20 6411502740 นาย ฟ้าประทาน สมพรมทิพย์ ชีววิทยา

21 6411512137 นางสาว อินธิรา เหล่ามูล ชีววิทยา

22 6411501064 นาย วิศรุฒ์ วงศ์รัตนไพบูลย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

ล าดับท่ี รหัสนักศึกษา ช่ือ-สกุล สาขาวิชา

วิทยากร: อาจารย์มนัสวิน  วานิชกมลนันทน์

วันอังคารท่ี 24 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

สถานท่ี: ห้อง 2974 ช้ัน 7 อาคาร 29
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23 6411506394 นาย ชนาธิป พาที เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

24 6411507186 นาย ชัยวัฒน์  ไล เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

25 6411510438 นางสาว ฐิติพร ตงเท่ง เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

26 6411510446 นาย อัฏฐพล มุ่งเจริญธนากิตต์ิ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

27 6411511055 นาย วุฒิพงศ์ โชติธนะ เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล

28 6411505149 นาย ณัฐวีร์ ทองชิว มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

29 6411505214 นาย ณัฐกิจ ตรีนพ มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

30 6411507913 นาย พีรพล แจ่มอยูา มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

31 6411507947 นาย ภาวัต น่ิมด าเนิน มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

32 6411508556 นาย ปัญกร ทรงวิชญาพร มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

33 6411509414 นาย จตุรงค์ คอกสี มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

34 6411509448 นาย ปิยวัฒน์ อ่อนน้อม มัลติมีเดียและอีสปอร์ต

35 6411510297 นาย ชัชพลเชฏฐ์ ฤตจิตราภรณ์ มัลติมีเดียและอีสปอร์ต


