
หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

น.บ.4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2558 หมู่ 3 นางสาวกาญจนา  สุขาบูรณ์ ห้อง 43014

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2559 หมู่ 1 นายตราดุลย์  นรนิติผดุงการ ห้อง 43001

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2559 หมู่ 2 นายพันธรัตน์  ศรีสุวรรณ ห้อง 43002

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2559 หมู่ 3 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว ห้อง 43107

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2560 หมู่ 1 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว ห้อง 43107

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2560 หมู่ 2 นายนรินทร์  อุ่นแก้ว ห้อง 43107

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2561 หมู่ 1 นางสาวกาญจนา  สุขาบูรณ์ ห้อง 43014

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2561 หมู่ 2 นางสาวกาญจนา  สุขาบูรณ์ ห้อง 43014

น.บ. 4 ปี นิติศาสตร์ รุ่น 2562 หมู่ 1 (นักศึกษาใหม่) นายพินิจ  ศรีสวัสด์ิ ห้อง 43008

รป.บ. 4 ปี การปกครองท้องถ่ิน รุ่น 2559 หมู่ 1 ผศ.ดร.วิชชุกร  นาคธน ห้อง 43009

วท.บ. 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ ห้อง ศว.102

วท.บ. 4 ปี วิทยาการคอมพิวเตอร์ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน์ ห้อง ศว.102

วศ.บ. 4 ปี วิศวกรรมการจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 นางสาวชะกาแก้ว  สุดสีชง ห้อง ศว.103

วศ.บ. 4 ปี  (เทียบโอน) วิศวกรรมการจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 นายธีรพล  ทรัพย์บุญ ห้อง ศว.105

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2560 หมู่ 1 ผศ.ดร.บุญล ้า  สุนทร ห้อง 42003

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.สุรชัย  บุญเจริญ ห้อง 42014

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 2 นายพงระภี  ศรีสวัสด์ิ ห้อง 42115

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 3 ผศ.เลิศชาย  สถิตย์พนาวงศ์ ห้อง 42114

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2561 หมู่ 4 นางสาวช่อเพชร  จ้าปี ห้อง 42017

ทล.บ. 2 ปี (ต่อเน่ือง) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเน่ือง) รุ่น 2562 หมู่ 1 (นักศึกษาใหม่) นายพงระภี  ศรีสวัสด์ิ ห้อง 42115

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2558 หมู่ 2 นางสาวสุดารัตน์  เกลี ยงสอาด ห้อง 41104

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2559 หมู่ 1 นางสาวสุดารัตน์  เกลี ยงสอาด ห้อง 41104

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2559 หมู่ 2 นางสาวสุดารัตน์  เกลี ยงสอาด ห้อง 41104

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 1 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ ห้อง 41108

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 2 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ ห้อง 41108

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ ห้องอินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ ห้องอินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี การจัดการ รุ่น 2562 หมู่ 1 (นักศึกษาใหม่) นางสาวสุดารัตน์  เกลี ยงสอาด ห้อง 41104

ประกาศห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562

ให้นักศึกษาพบอาจารย์ท่ีปรึกษาในวันเสาร์ท่ี  28  กันยายน  2562   เวลา 08.30-09.00 น. ตามห้องท่ีก าหนด

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     

คณะวิทยาการจัดการ 



หลักสูตร สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา ห้องพบท่ีปรึกษา

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2559 หมู่ 2 นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ ห้อง 43117

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 1 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ ห้อง 41108

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2560 หมู่ 2 นายสมเกียรติ  แดงเจริญ ห้อง 41108

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 1 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ ห้องอินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2561 หมู่ 2 ผศ.พรรษวรรณ  สุขสมวัฒน์ ห้องอินทนิล 1

บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) การจัดการ รุ่น 2562 หมู่ 1 (นักศึกษาใหม่) นายชาญชัย  เมธาวิรุฬห์ ห้อง 43117

ประกาศห้องพบอาจารย์ท่ีปรึกษาส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562

พบอาจารย์ท่ีปรึกษาในวันเสาร์ท่ี  28  กันยายน  2562   เวลา 08.30-09.00 น.

คณะวิทยาการจัดการ 

ข้อมูล  ณ วันท่ี 23/09/2562



              มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

    PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562 

นักศึกษา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์)  

ตารางกิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
นักศึกษาทุกชั้นปี  เปิดภาคเรียน พบอาจารย์ท่ีปรึกษา และเร่ิมเรียน 28 กันยายน 2562 
นักศึกษาท่ีขาดสอบปลายภาค (ภาคเรียนท่ี 3/2561) 
ส าหรับนักศึกษาขาดสอบปลายภาค ภาคเรียนท่ี 3/2561 มีสิทธ์ิย่ืนค าร้อง      
ขาดสอบปลายภาคได้ท่ี กองบริการการศึกษา 

28-30 กันยายน – 1-12 ตุลาคม 2562 

นักศึกษาทุกชั้นปี   
ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ (ลงทะเบียนตามแผนการเรียน) 

28-30 กันยายน 2562 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันท่ี 28 ก.ย. 62 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาทุกชั้นปี 
ลงทะเบียนเรียนเพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียนและลงทะเบียนวิชาท่ีนักศึกษาขอเปิด
วิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ทุกคณะ 

1-9 ตุลาคม 2562 
(เปิดระบบลงทะเบียนในวันท่ี 1 ต.ค. 62 เวลา 9.00 น.) 

นักศึกษาขอเปิดวิชาเรียน (ติดต่อกองบริการการศึกษา) 28-30 กันยายน -1-6 ตุลาคม 2562 
นักศึกษาทุกชั้นปีและนักศึกษาค้างรุ่น  
กรณีลงทะเบียนเรียนล่าช้า/เพ่ิม-ถอนรายวิชาเรียนนักศึกษาต้องย่ืนค าร้อง     
ขอลงทะเบียนเรียนเกินก าหนด (ล่าช้า) ได้ท่ีกองบริการการศึกษา          

10-16 ตุลาคม 2562 

อาจารย์ท่ีปรึกษาอนุมัติผลการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ 17-19 ตุลาคม 2562 
นักศึกษาใหม่ ท่ีประสงค์จะเทียบโอนหรือยกเว้นรายวิชาเรียน  
ย่ืนค าร้องขอเทียบโอน-ยกเว้น ท่ีกองบริการการศึกษา 

28-30 กันยายน-1-27 ตุลาคม 2562 

นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ/ไทย
พาณิชย์ทุกสาขา (กรณีนักศึกษาเก่าผ่อนผันให้ติดต่อกองพัฒนานักศึกษา) 

21-31 ตุลาคม 2562 

นักศึกษาท่ีผ่อนผันการช าระเงิน สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้และช าระเงิน 
ผ่านธนาคารกรุงเทพ/ไทยพาณิชย์ ทุกสาขา 

2-12 ธันวาคม 2562 

วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 29 ธันวาคม 2562 
วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 3/2561 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-61) 6 ตุลาคม 2562 
วันสุดท้ายของการส่งเกรดแก้ “I” ภาคเรียน 3/2561 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 55-59) 5 มกราคม 2563 
สอบปลายภาคเรียนท่ี  1/2562 11-12 มกราคม 2563 
ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ  (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-62) 12 มกราคม 2563 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนท่ี 1/2562) 

13-22 มกราคม 2563 

อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนท่ี 1/2562) 

13-27 มกราคม 2563 

13/09/2562 

กองบริการการศึกษา 



 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

   PHRANAKHON SI AYUTTHAYA RAJABHAT UNIVERSITY 

ปฏิทินการศึกษาประจ าภาคเรียนท่ี 1/2562 

นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 

ตารางสัปดาห์ 

สัปดาห์ วัน/เดือน/ปี กิจกรรม 
1 28-29 กันยายน 2562 เปิดภาคเรียน : เร่ิมเรียน 
2 5-6 ตุลาคม 2562 เรียนปกติ 
 6 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายของแก้ I ภาคเรียนท่ี 3/2561 (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60,61) 
3 12-13 ตุลาคม 2562 เรียนปกติ 
4 19-20 ตุลาคม 2562 เรียนปกติ 
5 26-27 ตุลาคม 2562 เรียนปกติ 
6 2-3 พฤศจิกายน 2562 เรียนปกติ 
7 9-10 พฤศจิกายน 2562 เรียนปกติ 
8 16-17 พฤศจิกายน 2562 เรียนปกติ 
9 23-24 พฤศจิกายน 2562 เรียนปกติ 
10 30 พฤศจิกายน-1 ธันวาคม 2562 เรียนปกติ 
11 7-8 ธันวาคม 2562 เรียนปกติ 
12 14-15 ธันวาคม 2562 เรียนปกติ 
13 21-22 ธันวาคม 2562 เรียนปกติ 
14 28-29 ธันวาคม 2562 เรียนปกติ/วันสุดท้ายของการยกเลิกวิชาเรียน 

15 4-5 มกราคม 2563 
เรียนปกติ/วันสุดท้ายของภาคเรียน/แก้ I ภาคเรียนท่ี 3/2561  
(ส าหรับนักศึกษารุ่น 55-59) 

 11-12 มกราคม 2563 สอบปลายภาค  ภาคเรียนท่ี 1/2562 
 12 มกราคม 2563 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ส าหรับนักศึกษารุ่น 60-62) 
 

13-22 มกราคม 2563 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาท่ีจะส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนท่ี 1/2562) 

 13-27 มกราคม 2563 
อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดผ่านระบบออนไลน์  
(ส าหรับนักศึกษาท่ียังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำในภาคเรียนท่ี 1/2562) 

หมายเหตุ :  
1. กิจกรรมการลงทะเบียน/การช าระเงิน จะแจ้งในประกาศตารางเรียน ตารางสอน และปฏิทินวิชาการ (ตารางกิจกรรม) 
2. ปฏิทินการศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

13/09/2562 

กองบริการการศึกษา 



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา นิติศาสตร์  4 ปี รุ่น 2562 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
                           คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อ.พินิจ ศรีสวัสด์ิ  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 26222001 นางสาวกมลรัตน์ อุ่มแสง
2 26222002 นายกิตติพัฒน์ เขียนนอก
3 26222003 นายคทาวุธ นาอ้อม
4 26222004 นายจตุพล ครุฑเงิน
5 26222005 นายจิตรกร โยธารินทร์
6 26222006 นางสาวจิตรานุช สะตะ
7 26222007 นายจิรภาส พุตวงษ์
8 26222008 นายจิรายุส การะปักษ์
9 26222009 นายชนาทิช พรหมแสน
10 26222010 นายณัฐพล จตุเทน
11 26222011 นางสาวดลนภา จันทรประทักษ์
12 26222012 นางสาวตรีนุช ปิยะสอน
13 26222013 นางสาวทรรศ์พร เอียดเพชร
14 26222014 นายธนัชพร สุขประเสริฐ
15 26222015 นายธยาพัฒน์ เทียนแอม
16 26222016 นายธิติรัญชน์ สุวรรณทับ
17 26222017 นายธีรนัย เผ่าจินดา
18 26222018 นางสาวประภาพร อุทากรณ์
19 26222019 นางสาวประภาศรี ช่ืนฤทธ์ิ
20 26222020 นายปรีชา ชูฤกษ์
21 26222021 นายพงศธร แก่นแก้ว
22 26222022 นายพงษ์พีระ ศรีโชติ
23 26222024 นางสาวพัชราภรณ์ ยอดส าโรง
24 26222025 นายภาณุพันธ์ อ่วมทร
25 26222026 นายรังสรรค์ มณีวรรณ
26 26222027 นางสาววรรณิศา ทองรมย์
27 26222028 นางสาวสมฤทัย โตปานวงษ์
28 26222029 นางสาวสุชิดา ทองเผือก
29 26222030 นายอธิคม จักรสมศักด์ิ
30 26222031 นางสาวอภิชญา บุญเขตร์
31 26222032 นายอานนท์ ทับสมุทร
32 26222033 นายอิทธิพล จริตพันธ์
33 26222034 นายเมธี บุญประเสริฐ

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 33 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปีต่อเน่ือง รุ่น 2562 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
                           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.พงระภี ศรีสวัสด์ิ  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 26233001 นายกฤษณพงค์ พุทธิไสย
2 26233002 นายกฤษณะ สัญญะมนต์
3 26233003 นายก่ิงทอง วรรณประเสริฐ
4 26233004 นายขวัญชัย เส้นเศษ
5 26233005 นายนิธิกร กุศลสัตย์
6 26233006 นายนิรันดร์ ดวงแก้ว
7 26233007 นายบรรลือศักด์ิ ค้าขาย
8 26233008 นายประเสริฐ สอนทุ่ง
9 26233009 นางสาวปวีณา  เชิญชัยภูมิ
10 26233010 นายพรพรหม พรมโสภา
11 26233011 นางสาวพรรณภา พูนสวัสด์ิ
12 26233012 นายพุฒิพงษ์ สุกใส
13 26233013 นายภาณุพงษ์ ภาวนา
14 26233014 นายภาสกร ไวยรูปี
15 26233015 นายยุรนันท์ จันทา
16 26233016 นายวรพงษ์ เอ่ียมพันธ์
17 26233017 นายวัชศักด์ิ โสรส
18 26233018 นายวิทธวัช กระจ่างจิต
19 26233019 นายสานิต มีสมเดช
20 26233020 นายอนุชา ผัดกา
21 26233021 นายอภิชาติ สร้างกลาง
22 26233022 นายเจริญชัย พุฒซ้อน
23 26233023 นายเอกวิทย์ สรรพศรี
24 26233024 นายเอนก มาลีหอม
25 26233025 นายแสงสิทธ์ิ อ่ าประสิทธ์ิ
26 26233026 นายแสนปิติ เติมขุนทด
27 26233027 นายฉัตรชัย ชัยมงคล

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 27 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การจัดการ 4 ปี รุ่น 2562 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจัดการ อ.สุดารัตน์ เกล้ียงสอาด  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 26242001 นางสาวกชกร ภูคะโยม
2 26242002 นายกัมพล กัญญาดี
3 26242003 นางสาวกัลยกร เสนีย์วงษ์ ณ อยุธยา
4 26242004 นางสาวกัลยา จันทร์โชติ
5 26242005 นางสาวกิตติยา อินทชิต
6 26242006 นางสาวจันทร์จิรา ข าวงษ์
7 26242007 นางสาวจารุจิต บุญบ าเพ็ญ
8 26242008 นางสาวชนาธิป สุขสุวรรณ
9 26242009 นางสาวชุลีรัตน์ บุญย่ิง
10 26242010 นายณัฐกิตต์ิ วงษ์อินทร์
11 26242011 นางสาวณัฐธันยา ร่ืนภิรมย์
12 26242012 นางสาวณัฐนิดา สัมฤทธ์ิ
13 26242013 นายธวัชชัย พันธ์ทวี
14 26242014 นางสาวธิยาภรณ์ ค าทอง
15 26242015 นายนพวรรธ ขาวเจริญ
16 26242016 นายนฤสรณ์ สีสวย
17 26242017 นายนัทธวุฒิ บุญสอาด
18 26242018 นางสาวนันทัชพร ณ น่าน
19 26242019 นายปณกรณ์ อินทรามะ
20 26242020 นายปณชัย หมู่หาญ
21 26242021 นายประกาศิต ชนะบุญ
22 26242022 นายประติมากร นิลกล่ า
23 26242023 นางสาวพิชญาภรณ์ รัตนคช
24 26242024 นายพิชยพรรณ การสมศาสตร์
25 26242025 นายภาสิทธ์ นุชสวาท
26 26242026 นายภูริวัฒน ผดุงรัตน์
27 26242027 นางสาววาสนา สีเข็ม
28 26242028 นางสาวศิลป์ศุภา หลวงวงษ์
29 26242029 นางสาวศุทาศิณี สุรนิจ
30 26242030 นางสาวศุนิศา พินธะ
31 26242031 นายสุภัทรพงษ์ สวัสด์ิเมือง
32 26242032 นางสาวสุภาพรรณ ธรรมารมย์
33 26242033 นางสาวสุมารินทร์ อยู่รอง



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การจัดการ 4 ปี รุ่น 2562 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจัดการ อ.สุดารัตน์ เกล้ียงสอาด  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
34 26242034 นางสาวอัยญารัตน์ ร่ืนสิน
35 26242035 นางสาวอารียา ดีเจริญวัฒนา
36 26242036 นางสาวเกษราภรณ์ ดวงดี
37 26242037 นางสาวเมธาพร ทิพย์สังวาลย์
38 26242038 นายเรืองยศ ยมเกิด
39 26242039 นางสาวเอรินทร์ มาลัยทอง
40 26242040 นายศุภวิชญ์ รัตโน

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 40 คน



                    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
                           สาขาวิชา การจัดการ 4 ปีเทียบโอน รุ่น 2562 หมู่ 1  กศ.บป. ส-อา ป.ตรี 
                           คณะวิทยาการจัดการ อ.ชาญชัย เมธาวิรุฬห์  อาจารย์ท่ีปรึกษา

ล าดับ รหัสนักศึกษา ช่ือ-นามสกุล หมายเหตุ
1 26243001 นางสาวกัญญาพัชร์ หาญนอก
2 26243002 นางสาวจันทมณี สุริยวงษ์
3 26243003 นางสาวจิตทิพา ทองสิทธ์ิ
4 26243004 นางสาวจิราพร สังข์พิชัย
5 26243005 นางสาวญาณิศา ลุนละวงษ์
6 26243006 นายณัฐวรรธน์ วัฒนพงษ์โภคิน
7 26243007 นายทินวุฒิ อาจปรุ
8 26243008 นายธนภัทร วงษ์อนุ
9 26243009 นายธนาธิป จิตต์จ านงค์
10 26243010 นางสาวธัญญารัตน์ ธัญญเจริญ
11 26243011 นางสาวธารารัตน์ กิตติดุษฎีกุล
12 26243012 นางสาวธิวารินณ์ จันทวฤทธ์ิ
13 26243013 นางสาวปรีชญา สิทธิเดช
14 26243014 นางสาวปวีณา นาชะวี
15 26243015 นางสาวปัทมาภรณ์ รักสนิท
16 26243016 นางพิไลพร ธนีภาพ
17 26243017 นางสาวภัทรสุดา นาคชาวนา
18 26243018 นางสาวภัสณญาน์ สิทธิพงศ์อุดม
19 26243019 นายมนตรี ประสงค์ผล
20 26243020 นางสาวรัชนี เสมาเงิน
21 26243021 นางสาวลลิตา ละมูลมอญ
22 26243022 นางสาววรรณภร จีนไม้
23 26243023 นายศุภกฤต ศรีภุมมา
24 26243024 นายสุขภัค มากผาสุข
25 26243025 นางสาวสุวิภา ไวยทิพย์
26 26243026 นางสาวหัทยา สุภาพ
27 26243027 นายฬะภีกรณ์ ส าแดงเดช
28 26243028 นายอัมพล กองชีพ
29 26243029 นางสาวเปมิกา มวลทอง
30 26243030 นางสาวเมษา กงฉิน
31 26243031 นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล

จ านวนนักศึกษาท้ังหมด 31 คน


