
เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
1/2559 ทิพวรรณ พานเข็ม ครุศาสตร 1005801 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 1 51241011 5124101154 นางสาว                   ฉวีวรรณ บุญจูง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2521301+ ประเพณีประจําทองถิ่น 52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ วรรณทวี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2522202 คุณธรรมนําความรู 52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ วรรณทวี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อนันศักด์ิ พวงอก มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1500105+ ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ วรรณทวี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533301+ การวางแผนพัฒนาชุมชน 52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ วรรณทวี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อนันศักด์ิ พวงอก มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1500110 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ 52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ วรรณทวี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร ครุศาสตร 2500106 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ วรรณทวี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500104+ ความจริงของชีวิต 52123511 5212351107 นาย                      ชาญยุทธ วรรณทวี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ชนมน สุขวงศ ครุศาสตร 1052301+ มนุษยสัมพันธสําหรับครู 52241221 5224122119 นางสาว                   อรษา ธรรมบุตร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ ศิลาบุตร ครุศาสตร 1012406 กฏหมายทางการศึกษา 52241221 5224122119 นางสาว                   อรษา ธรรมบุตร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 อนุชิต อนุพันธ ครุศาสตร 4124403 การพัฒนาอีเลิรนน่ิง 52241221 5224122119 นางสาว                   อรษา ธรรมบุตร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ปาวีณา ฉ่ําก่ิง ครุศาสตร 4124702 โครงงานคอมพิวเตอรศึกษา 52241221 5224122119 นางสาว                   อรษา ธรรมบุตร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ 53222521 5322252104 นาย                      ธรรมรัฐ บุญหนุน วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124901+  การสัมมนาคอมพิวเตอร 53222521 5322252106 นาย                      สันต สิงหไกร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4123203 การพัฒนาระบบไรสาย 53222521 5322252106 นาย                      สันต สิงหไกร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4124806 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 53222521 5322252106 นาย                      สันต สิงหไกร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 จุฑาสินี ชนะศึก มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1571107+ ภาษาจีนระดับตน 1 53241011 5324101119 นาย                      ณัฐพงษ ผักไหม การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 จุฑามณี รุงแกว  4124407 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 53241221 5324122127 นางสาว                   จุบแจง แสวงนาม คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 ศิริกมล ประภาสพงษ บริหารธุรกิจและการบัญชี 4123201+ ระบบการจัดการฐานขอมูล 53241221 5324122127 นางสาว                   จุบแจง แสวงนาม คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 เอกเทศ แสงลับ ครุศาสตร 4122603+ คอมพิวเตอรกราฟฟกส 53241221 5324122127 นางสาว                   จุบแจง แสวงนาม คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 อรรถพล ศิริเวชพันธ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3573211 การจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 54124010 5412401013 นางสาว                   เทพธิดา จอมพล การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3573213 การจัดการการทองเที่ยวเชิงเกษตรและทะเล 54124010 5412401013 นางสาว                   เทพธิดา จอมพล การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 อรรถพล ศิริเวชพันธ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3572212 การพัฒนาการทองเที่ยวอยางยั่งยืน 54124010 5412401013 นางสาว                   เทพธิดา จอมพล การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 อินทิรา ศักด์ิเมียนแกว  1500108+ การฝกอานภาษาอังกฤษ 54124010 5412401013 นางสาว                   เทพธิดา จอมพล การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการการทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504812+ การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 1 54126011 5412601132 นางสาว                   วานิลา นิลเขต การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3524102+ การบัญชีชั้นสูง 2 54126011 5412601132 นางสาว                   วานิลา นิลเขต การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 54127033 5412703332 นาย                      ฟาภูเหมันต จันพิลา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552301+ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 54127033 5412703332 นาย                      ฟาภูเหมันต จันพิลา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533206+ การศึกษาประชากร 54127033 5412703332 นาย                      ฟาภูเหมันต จันพิลา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2011207c องคประกอบบศิลป 54127033 5412703332 นาย                      ฟาภูเหมันต จันพิลา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2531102+ หลักสังคมวิทยา 54127033 5412703332 นาย                      ฟาภูเหมันต จันพิลา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2561102+ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย 54127033 5412703332 นาย                      ฟาภูเหมันต จันพิลา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1671104 ภาษาลาวเบื้องตน 54127033 5412703332 นาย                      ฟาภูเหมันต จันพิลา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 อัจฉริยะ ศรีทา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3073501* การถายทําภาพยนตรเบื้องตน 54129021 5412902101 นาย                      การิน บุญเย็น นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005802 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 54141011 5414101123 นางสาว                   วรรณพร ขาวสําลี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005802 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 54141012 5414101221 นางสาว                   อรุณณี ศรีคราม การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 ทิพวรรณ พานเข็ม ครุศาสตร 1005802 การฝกประสบการณวิชาชีพครู 2 54141013 5414101315 นางสาว                   วนิดา คําแสน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141111 5414111136 นางสาว                   กัลยาณี คันทา การประถมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141113 5414111372 นางสาว                   นิละบล พิมราช การประถมศึกษา 
1/2559 จิตติมาภรณ สีหะวงษ ครุศาสตร 4094805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141211 5414121132 นางสาว                   อรนิตย วงษษา คณิตศาสตร 
1/2559 จําเริญ อุนแกว ครุศาสตร 4094806 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 54141213 5414121320 นางสาว                   จิราภรณ เก้ือกูล คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ ครุศาสตร 4094805 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141213 5414121344 สิบเอก                   ศราวุธ จิบจันทร คณิตศาสตร 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005808 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 54141223 5414122331 นางสาว                   พรรณพิสุทธิ์ สดใส คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141261 5414126143 นาย                      อรรถวิทย โพธิ์ศรี (ตัดสิทธิ์ทุนวิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005808 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 54141261 5414126150 นางสาว                   ธิดารัตน ไกแกว วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 สุภัทร สายรัตนอินทร ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141263 5414126302 นางสาว                   วนิดา ศรชัย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 สุภัทร สายรัตนอินทร ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141263 5414126344 นางสาว                   นฤมล พันนาม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005808 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 54141263 5414126368 นางสาว                   สายลม พิทยานุกูลทรัพย วิทยาศาสตรทั่วไป 

สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุภัทร สายรัตนอินทร ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141263 5414126370 นางสาว                   จันทรจิรา จันทรนวม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141312 5414131211 นางสาว                   อรพรรณ พรมพิลา ภาษาไทย 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141313 5414131313 นางสาว                   วรรณภา คําเสียง ภาษาไทย 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141313 5414131319 นางสาว                   พิมมณี ก่ิงเพชรรัฐ ภาษาไทย 
1/2559 อธิชาติ บุญญยศยิ่ง ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141313 5414131375 นางสาว                   นิลวรรณ โพธิสาร ภาษาไทย 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005808 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 54141322 5414132204 นางสาว                   สดุดี ทวีฉลาด ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ลําไย สิงหสุข ครุศาสตร 1553701 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ 1 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1004101 การจัดการแหลงการเรียนรูและภูมิปญญาทองถิ่น 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1043114 การประกันคุณภาพการศึกษา 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005809 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา ครุศาสตร 1554705 การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนฯ 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ทวีวัฒน คันทา ครุศาสตร 1554707 การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 1 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ลําไย สิงหสุข ครุศาสตร 1552703 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อชีวิต 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ลําไย สิงหสุข ครุศาสตร 1553705 ภาษาศาสตรเพื่อการประยุกตใช 4 54141323 5414132348 นางสาว                   เดนนภา โพธิ์ชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141352 5414135244 นางสาว                   กาญจนา กอกหวาน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141353 5414135375 นาย                      กฤตวิทย สุขพอดี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง ครุศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 54141353 5414135376 นางสาว                   สิริเนตร ใจดี สังคมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1066903 วิทยานิพนธ 54361611 5436161138 นาง                      ปภัชญา อินสุวรรณ การบริหารการศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1026991 วิทยานิพนธ 54361711 5436171110 นางสาว                   พิสมัย โคตรพันธ หลักสูตรและการสอน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1026991 วิทยานิพนธ 54361711 5436171112 นาง                      กนกวรรณ อรรถวัน หลักสูตรและการสอน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2556903 วิทยานิพนธ 54363521 5436352105 นางสาว                   วริทธิ์นันท ลําดวน การปกครองทองถิ่น 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2556903 วิทยานิพนธ 54363521 5436352109 นาง                      ชลธิรา เบียนกี การปกครองทองถิ่น 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2556903 วิทยานิพนธ 54363521 5436352120 นาย                      บันลือศักด์ิ วงศพิทักษ การปกครองทองถิ่น 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3506919 วิทยานิพนธ 54364141 5436414103 นาง                      พิไลวรรณ ตุยาสัย การบริหารธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3506919 วิทยานิพนธ 54364141 5436414111 นาง                      ณกมล โพธิ์ธรรม การบริหารธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3506919 วิทยานิพนธ 54364141 5436414117 นาง                      มะลิวัลย จันโท การบริหารธุรกิจ 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124501+ ปญญาประดิษฐ 55122521 5512252144 นาย                      ชยุตพงศ ปรีชาเสถียร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4124509 การสื่อสารระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 55122521 5512252144 นาย                      ชยุตพงศ ปรีชาเสถียร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123705+ การศึกษาวงจรและการซอมบํารุงไมโครคอมฯ 55122522 5512252216 นางสาว                   กนกวรรณ คําหอม วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123312 วิศวกรรมซอฟตแวร 55122522 5512252216 นางสาว                   กนกวรรณ คําหอม วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมฯ 55122522 5512252216 นางสาว                   กนกวรรณ คําหอม วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 55123341 5512334108 นาย                      ภานุ อาจสาลี ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4123804 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 55124073 5512407334 นาย                      นวมินทร สอนพูด คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123202+ ระบบฐานขอมูล 55124073 5512407334 นาย                      นวมินทร สอนพูด คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 55124073 5512407334 นาย                      นวมินทร สอนพูด คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1671104 ภาษาลาวเบื้องตน 55125011 5512501116 นาย                      นฤพล อภัยศิลา นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2562605 การใชและการตีความกฎหมาย 55125011 5512501122 นาย                      ไกรวิชญ พวงจําปา นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2562604 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 55125011 5512501122 นาย                      ไกรวิชญ พวงจําปา นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 55125011 5512501145 นางสาว                   พัณนิดา พิมพศักด์ิ นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562423 กฎหมายลักษณะประกันภัย 55125011 5512501145 นางสาว                   พัณนิดา พิมพศักด์ิ นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562422 กฎหมายลักษณะคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 55125011 5512501145 นางสาว                   พัณนิดา พิมพศักด์ิ นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563508+ กฎหมายภาษีอากร 55125011 5512501145 นางสาว                   พัณนิดา พิมพศักด์ิ นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 55125011 5512501145 นางสาว                   พัณนิดา พิมพศักด์ิ นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562604 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 55125012 5512501206 นางสาว                   อรอนงค ฝากทอง นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562605 การใชและการตีความกฎหมาย 55125012 5512501206 นางสาว                   อรอนงค ฝากทอง นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562423 กฎหมายลักษณะประกันภัย 55125012 5512501206 นางสาว                   อรอนงค ฝากทอง นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562604 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 55125012 5512501223 นาย                      ธนศิลป ปาละทา นิติศาสตร 
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1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500104+ ความจริงของชีวิต 55125012 5512501223 นาย                      ธนศิลป ปาละทา นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562605 การใชและการตีความกฎหมาย 55125012 5512501223 นาย                      ธนศิลป ปาละทา นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562423 กฎหมายลักษณะประกันภัย 55125012 5512501249 นาย                      กิตติภัฏ อินทรตา นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562605 การใชและการตีความกฎหมาย 55125012 5512501249 นาย                      กิตติภัฏ อินทรตา นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562604 การรางกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ 55125013 5512501309 นาย                      อภิชาติ ใสกระจาง นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500104+ ความจริงของชีวิต 55125013 5512501309 นาย                      อภิชาติ ใสกระจาง นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562605 การใชและการตีความกฎหมาย 55125013 5512501309 นาย                      อภิชาติ ใสกระจาง นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2562422 กฎหมายลักษณะคํ้าประกัน จํานอง จํานํา 55125014 5512501420 นางสาว                   ฤทัย ไพฑูรย นิติศาสตร 
1/2559 ญาณิศา ศรีบุญเรือง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3522103+ การบัญชีชั้นกลาง 1 55126011 5512601116 นางสาว                   วิชุดา อาภรณ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3541101+ หลักการตลาด 55126011 5512601116 นางสาว                   วิชุดา อาภรณ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 55127035 5512703514 นาย                      ชวน เติมสมบัติบวร รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2531102+ หลักสังคมวิทยา 55127035 5512703514 นาย                      ชวน เติมสมบัติบวร รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533206+ การศึกษาประชากร 55127035 5512703514 นาย                      ชวน เติมสมบัติบวร รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 55127036 5512703614 นาย                      ตะวัน เย็นสําราญ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533206+ การศึกษาประชากร 55127036 5512703614 นาย                      ตะวัน เย็นสําราญ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2531102+ หลักสังคมวิทยา 55127036 5512703614 นาย                      ตะวัน เย็นสําราญ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553302+ การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 55127036 5512703642 นางสาว                   พรพรรณ สมนา รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  5514903+ การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 55128421 5512842110 นาย                      จักรี สุฤทธิ์ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  5514303+ การศึกษาการทํางาน 55128421 5512842110 นาย                      จักรี สุฤทธิ์ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  5514311+ การวางแผนและการควบคุมการผลิต 55128421 5512842110 นาย                      จักรี สุฤทธิ์ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 55128421 5512842110 นาย                      จักรี สุฤทธิ์ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3563110+ การเปนผูประกอบการ 55128421 5512842110 นาย                      จักรี สุฤทธิ์ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อุมาพร ประชาชิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3044902+ โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุฯ 55129021 5512902105 นางสาว                   พิศมัย ดวงนอย นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 อัจฉริยะ ศรีทา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3011103+ ศิลปะการใชภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร 55129021 5512902107 นาย                      อาณัติพงษ ประมวล นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3063206+ การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ 55129021 5512902111 นาย                      ธีระวัฒน รําจวน นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3033202+ การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ 55129021 5512902111 นาย                      ธีระวัฒน รําจวน นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1671104 ภาษาลาวเบื้องตน 55129021 5512902111 นาย                      ธีระวัฒน รําจวน นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3034102+ สื่อมวลชนสัมพันธ 55129021 5512902111 นาย                      ธีระวัฒน รําจวน นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 อุมาพร ประชาชิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3044902+ โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุฯ 55129021 5512902111 นาย                      ธีระวัฒน รําจวน นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 อุมาพร ประชาชิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3044902+ โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุฯ 55129021 5512902114 นางสาว                   อรวรรณ พรมชาติ นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 อุมาพร ประชาชิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3044902+ โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุฯ 55129021 5512902115 นางสาว                   มณีรัตน สะแกทอง นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 อัจฉริยะ ศรีทา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3034503+ ระบบสารสนเทศเพื่อการประชาสัมพันธ 55129021 5512902122 นาย                      ภาสิวัชร บุญราช นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 อัจฉริยะ ศรีทา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3044403+ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนข้ันสูง 55129021 5512902122 นาย                      ภาสิวัชร บุญราช นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 อุมาพร ประชาชิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3044902+ โครงการพิเศษดานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุฯ 55129021 5512902122 นาย                      ภาสิวัชร บุญราช นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101101 นางสาว                   ชุติมา อุปมัย การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101102 นางสาว                   มาลัย สินทรัพย การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101103 นางสาว                   วรรณา จันลา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101105 นางสาว                   สุวนันท ไชยโกฐ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101106 นางสาว                   วรรณนิสา อุนเรือน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101107 นางสาว                   สุกัลยา ทองเสน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101108 น.ส.                     วรรณิภา ชาภักดี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101109 นางสาว                   ศรัญญา นารี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101110 นางสาว                   แกวตา ดีใจ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101112 นางสาว                   กัลยาณี สีหมอก การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101114 นางสาว                   สุรีรัตน กันหาพันธ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101118 นางสาว                   มนลัดดา สีบุญเรือง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101119 นางสาว                   สุวนัน จันทรถา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101120 นางสาว                   สิริกันยา พงษออน การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101121 นางสาว                   วิภาวรรณ คณานิตย การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101122 นางสาว                   ศศินันท วิรัตน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101123 นางสาว                   ปรางคทิพย วงคเจริญ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101124 นางสาว                   รินนภา ปริโส การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101125 นาวสาว                   ชนิสราภรณ วัลภา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101126 นางสาว                   ธัญญา บุญเสริม การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101127 นางสาว                   ธีรดา อาจอินทร การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101128 นางสาว                   อาภาพร พื้นสวรรณ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101129 นางสาว                   วันดา พวงบุรี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101131 นางสาว                   จารุวรรณ บุญเจริญ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101133 นางสาว                   ขวัญฤดี แกวรักษา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101136 นางสาว                   ธัญญาลักษณ คําแสน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101137 นางสาว                   ปทมานันท สัมโย การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101138 นางสาว                   วรรณา เหรียญทอง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 55141011 5514101141 นางสาว                   กุลธิดา หอมยามเย็น การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101143 นางสาว                   เวนิกา สมอบาน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101144 นางสาว                   ธัญลักษณ จินาวัน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101145 นางสาว                   สุวลี ลําพูน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101146 นางสาว                   สกุลทิพย กันยามัย การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101147 นางสาว                   แคทธรียา บัวบาล การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101148 นางสาว                   พรพิมาศ แกวแดง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101149 นางสาว                   ปทมาพร สงคราม การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101150 นางสาว                   กนกพิชญ บุตรดี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101151 นางสาว                   เกษราภรณ เสาใส การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101152 นางสาว                   ขนิษฐา เถาวกลาง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101153 นางสาว                   วรัตนันท สิริเตชะวิรากูล การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101154 นางสาว                   จุฑามาศ สําเภา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101155 นางสาว                   ศิริยา โกลาศรี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101156 นางสาว                   สมจิตร ขอขันกลาง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101157 นางสาว                   ชโลทร บุษบงก การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101159 นางสาว                   อรยา ทองกาล การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141011 5514101160 นางสาว                   อุไรลักษณ ทองเรือง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101201 นางสาว                   พัทยา วงษรักษา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101203 นางสาว                   อรนุช หวังดี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101204 นางสาว                   จิราพร บุญตระการ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101205 นางสาว                   พจนารถ มะตูม การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101206 นางสาว                   พลอยไพลิน คําเลิศ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101209 นางสาว                   ธนภรณ เวียงคํา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101210 นางสาว                   ณัฐธิดา จันทรัตน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101211 นางสาว                   รุงทิวาห สีปญญา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101212 นางสาว                   ศศิประภา เพ็งแจม การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101213 นางสาว                   พิลินดา แกวคํา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101214 นางสาว                   ยุพาพร พินธุรักษ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101216 นางสาว                   วีรยา แกวมณี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101217 นางสาว                   รัติกาล เพ็งดี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101218 นางสาว                   กานดา ประทุมไชย การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101220 นางสาว                   รัตติการต วังสําเภา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101221 นางสาว                   ศศิธร โทคําเวช การศึกษาปฐมวัย 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101225 นางสาว                   สุมิตรา สุมมาตย การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101226 นางสาว                   ณัฐธยาน แทงทอง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101228 นางสาว                   ทิพรดา พละศักด์ิ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101232 นางสาว                   ธิดาวดี เกษี การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101233 นางสาว                   สุภาวดี สุขะตะ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101234 นางสาว                   ดวงพร ลุนสิน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101235 นางสาว                   สาลิณี ปรือปรัง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101236 นางสาว                   เบญจมาศ บัวชัย การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101238 น.ส.                     สุภาพร กิระหัส การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101239 นางสาว                   กัลยา ใจกลา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101240 นางสาว                   แขนภา โมลา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101241 นางสาว                   ศาริกา ดวงใจ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101242 นางสาว                   ละมุล บุญทวม การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101244 นางสาว                   ชอผกา สืบสา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101245 นางสาว                   พรรณวดี พละศักด์ิ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101246 นางสาว                   ชฎาพร รูปใหญ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101247 นางสาว                   สุภาภรณ จําลองพันธ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101249 นางสาว                   อัญชนา พละศักด์ิ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101250 นางสาว                   สายฝน พรเพชร การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101251 นางสาว                   เจนจิรา ศรีคูณ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101252 นางสาว                   นรินทร สุภเลิศ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101253 นางสาว                   จุรารัตน ศรีรัง การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101254 นางสาว                   ภารณี ออมแกว การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101255 นางสาว                   จิราณี ทีงาม การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101256 นางสาว                   รัศมี เสนหา การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101257 นางสาว                   สุดารัตน พวงสอน การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรพร ทับทิมศรี+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141012 5514101259 นางสาว                   ชลธิรศน นาสมใจ การศึกษาปฐมวัย 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111102 นางสาว                   สกาวเดือน ขาวสลับ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111103 นางสาว                   เจนจิรา พายุพัด การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111104 นางสาว                   มณีจันทร สีหะวงษ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111105 นาย                      พิทยา ทรงงาม การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111106 นางสาว                   พัชราภรณ สุพอ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111107 นาย                      สุระพงษ ใยพันธ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111108 นางสาว                   จารุจิต ปญญาใส การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111109 นางสาว                   ณัฐสุดา วงคเงิน การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111110 นางสาว                   วิชญาพร ใยดวง การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111112 นางสาว                   ดลนภา กุลแกว การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111113 นางสาว                   รื่นฤดี ขันติวงษ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111114 นางสาว                   เสาวลักษณ ไตรยพันธ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111115 นางสาว                   วิภา ชินทะวัน การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111116 นางสาว                   ธิติมา เมียดธิมาตย การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111117 นางสาว                   เพ็ญพิชชา ศรีมงคล การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111118 นาย                      ณัฐพงศ ดวงมาลา การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111119 นางสาว                   ปวีณา โภคชาติ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111120 นางสาว                   อลินา คําปุย การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111121 นางสาว                   อักษรทอง บัวเตย การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111122 นางสาว                   ศศิมาภรณ วรรณทวี การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111123 นางสาว                   กนกวรรณ สมสราง การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111124 นางสาว                   สุนิสา สุขสุทธิ์ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111125 นางสาว                   รุงทิวา สุภาพันธ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111126 นางสาว                   สุภาพร ทอนแกว การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111127 นางสาว                   สุกัญญา วิสัชนาม การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111128 นางสาว                   ชดาพร คงขุนทด การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111129 นางสาว                   อัญชุลี โนนนอย การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111130 นางสาว                   พัชรา โสมนัส การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111131 นางสาว                   พัชรา แสวงวงค การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111132 นางสาว                   วิมลทิพย คําศรี การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111133 นางสาว                   ประภาพร คัชกรณ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111135 นางสาว                   ปริศนา เติบโต การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111137 นางสาว                   ขวัญฤดี จันทรแทง การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111138 นางสาว                   พินนภา สารภาพ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111139 นางสาว                   ดวงมณี ภิรมย การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111140 นางสาว                   นิตยา ผิวงาม การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111141 นางสาว                   เบญจวรรณ มูลวงศ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111142 นางสาว                   บุษพัตษ สุขพันธ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111143 นางสาว                   สิริพร ศรีกะชา การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111144 นางสาว                   ศิริพร คําหาญ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111145 นางสาว                   ลลิตา แดงบุญเรือง การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111146 นางสาว                   สุพัตรา คณะรัตน การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111147 นางสาว                   ศิรัจชยา หลงชิน การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111148 นางสาว                   อรวรรณ ทองจันทร การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111149 นางสาว                   ภัชรา เพิ่มพูล การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111150 นางสาว                   ผกาพันธ จันครา การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111151 นาย                      พงษพันธ เเจมเชื้อ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111152 นางสาว                   มัณฑนา คําเลิศ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111153 นางสาว                   อรสา บรรเทิงใจ การประถมศึกษา 
1/2559 อรธิดา ประสาร ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141111 5514111154 นางสาว                   จริยา คําจุล การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111201 นาย                      ธวัฒนชัย ผิวงาม การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111202 นางสาว                   กนกวรรณ คร่ําครวญ การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111205 นางสาว                   สุระดาภรณ มโนรัตน การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111206 นางสาว                   อนหทัย วรรณะโย การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111207 นางสาว                   ปยะพร พันธวิไล การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111208 นางสาว                   ฉวี ศิรินัย การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111211 นางสาว                   ดวงใจ โพธิ์ขาว การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111212 นางสาว                   คนึงนุช ขําทับนํ้า การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111213 นางสาว                   สุธาสินี ศรีอินทร การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111214 นางสาว                   สุจิตรา หลาธรรม การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111215 นางสาว                   ญาณิกา วงมณี การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111217 นางสาว                   เกศรา บุญเลิศ การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111218 นางสาว                   ศิริพร พลพวก การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111219 นางสาว                   วชิรา กันหาวรรค การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111220 นางสาว                   ศิรินารถ บัวแกว การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111222 นางสาว                   วิไลวรรณ จันทรดวงศรี การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111223 นาย                      ภานุวัฒน บุญสง การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111224 นาย                      กิตติศักด์ิ คําโสภา การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111225 นางสาว                   รัตนา บุญยม การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111226 นางสาว                   จันทรจิรา ปราวรอง การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111227 นางสาว                   สิรภัทร เกษี การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111228 นางสาว                   พัชรี ประสมศรี การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111229 นาย                      ยุทธพร กึนออย การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111230 นางสาว                   ศิริพร ชื่นใจ การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111231 นางสาว                   ธันวดี ทรงกลด การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111232 นางสาว                   กาญจนา พรมโสภา การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111233 นางสาว                   พนิดา นามวิชา การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111234 นางสาว                   วิวศิณี เขมรทอง การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111235 นางสาว                   นิรมล พึ่งภพ การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111236 นางสาว                   อรอิสรา โสเป การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111237 นางสาว                   ศิริเพ็ญ ศรีปราชญ การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111238 นางสาว                   สุวิมล ตันสิงห การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111239 นางสาว                   ณัฐญาณี สวนหมาก การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111240 นางสาว                   ธิดา ชินวงค การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111241 นาวสาว                   วัชรียา พรมสอาด การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111242 นางสาว                   นพรัตน มะโนธรรม การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111243 นางสาว                   กาญจนา จันคณา การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111244 นางสาว                   ดรุณี โพธิสาร การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111245 นาย                      เอกพันธ วันศรี การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111246 นางสาว                   ลลิตา รันคําภา การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111247 นางสาว                   สุกัญญา ทินกรกําธร การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111249 นางสาว                   ปรียานุช หมื่นสุข การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111250 นาย                      ศรายุทธ เมฆกัลจาย การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111251 นางสาว                   ภุมรัตน พิมโคตร การประถมศึกษา 
1/2559 พงษศักด์ิ ทองพันชั่ง ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141112 5514111252 นางสาว                   กิตติยา ตามบุญ การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111301 นางสาว                   ภริดา รองทอง การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111302 นางสาว                   นันทนา คันศร การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111303 นางสาว                   อวิกา สนทอง การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111304 นางสาว                   ปรางทอง กันสา การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111306 นางสาว                   ดรุณี เดชกลา การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111309 นางสาว                   กุลธิดา วงศอุดม การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111311 นางสาว                   ศิริวรรณ นาคดี การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111312 นางสาว                   ปยฉัตร ขันตี การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111314 นางสาว                   รัชนก คิดถูก การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111315 นางสาว                   สุพัตรา พูลเพิ่ม การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111316 นาย                      มารวย สาวิสิทธิ์ การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111318 นางสาว                   กรรณิกา ไขแสง การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111319 นางสาว                   วลัยพร นําพา การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111320 นางสาว                   ธวัลรัตน รสหอม การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111321 นางสาว                   กุสุมา สอนภักดี การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111322 นางสาว                   นิตยา สําเภา การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111323 นางสาว                   เบญจมาศ สมเวียง การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111326 นางสาว                   อารีรัตน พิทักษ การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111327 นางสาว                   ทิพยสุคนธ พุทธพรหม การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111328 นาวสาว                   พลอยไพลิน พรถนอม การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111329 นางสาว                   อภิญญา จันทะศิลา การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111330 นางสาว                   สายสมร รัตนา การประถมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
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1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111333 นางสาว                   สิริยากร ไชยเศษ การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111334 นางสาว                   ฤดีภรณ ศิริจันดา การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111335 นางสาว                   จิราภรณ นามกาสา การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111337 นางสาว                   อมรลักษณ ชาลี การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111338 นางสาว                   อุบลศิริ คําภานิล การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111339 นางสาว                   สายสมร สมคิด การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111340 นางสาว                   กิติยา อรามเรือง การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111341 นางสาว                   พรประภา ดาสันทัด การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111342 นางสาว                   พิมพิศา บุญหลา การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111343 นางสาว                   สุภาวดี ศรีละออน การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111344 นางสาว                   ลักขณา เกษกรณ การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111345 นางสาว                   นํ้าฝน คําผาง การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111346 นางสาว                   มิฬตรา สิงหสาย การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111347 นางสาว                   ดวงกมล ศรีสมุทร การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111348 นางสาว                   อรุณี ศรีชมภู การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111349 นางสาว                   รัตนาภรณ แสงเดช การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111350 นางสาว                   วรรณภา นามโคตร การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111351 นางสาว                   รัชนีพร ชูเชื้อ การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111352 นางสาว                   นฤมล ตนทอง การประถมศึกษา 
1/2559 นพเรศวร ธรรมศรัณยกุล ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141113 5514111353 นางสาว                   จิฬาภรณ บุออน การประถมศึกษา 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121102 นางสาว                   ศศิวรรณ แสงเพ็ง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121103 นางสาว                   กิติยา รสชาติ (ตัดสิทธิ์ทุนคณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121104 นางสาว                   นิติยา พันธุดี (สละสิทธิ์)คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121110 นาย                      อรรถพล บุญตะนัย (ตัดสิทธิ์ทุนคณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121118 นางสาว                   ยุพา จะโรจร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121119 นางสาว                   อรุณีย พรมชาติ (ตัดสิทธิ์ทุนคณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121126 นาย                      อานันท จันทฤกดี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121128 นางสาว                   กิตติยา บุญชาลี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121130 นางสาว                   สุวรรณี แปนจันทร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121131 นางสาว                   สุวนันท พื้นสวรรค คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121133 นางสาว                   สุภาวรรณ สุทา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121134 นางสาว                   จิราวรรณ เชือกรัมย คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121135 นางสาว                   ศิริรัตน พงคพีระ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121136 นางสาว                   ภาวิณี นิลพัฒน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121137 นางสาว                   สัญญาพร ทองละมุล คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121138 นางสาว                   พัชรีพร ทองสะอาด คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121140 นางสาว                   นิตยา กรไกร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121141 นาย                      ณัฐพงษ ไชยดํา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121142 นาย                      ชาคริช ศรีมาศ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121143 นาย                      อภิชัย สังขทอง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121144 นางสาว                   ปริศนา กล่ินพิกุล คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121146 นาย                      สมควร ฤาษี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121148 นางสาว                   ปรางทิพย มั่นพรม คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121149 นางสาว                   บัวเรียน ทองกลม คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121150 นางสาว                   ทิพวรรณ พวงพันธ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121151 นางสาว                   จันทรเพ็ญ จันทะชิต คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121152 นาย                      ศักด์ิดา วะราบุตร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121153 นางสาว                   ณภัทร วงษคําชัย คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121154 นางสาว                   ขวัญฤทัย จันทรโท คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121156 นาย                      เวียงคํา วิจิตร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141211 5514121157 นางสาว                   นงพงา ชมทอง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121201 นางสาว                   ไอยลัดดา คําเข่ือง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121202 นางสาว                   นันทนา นาคคํา คณิตศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1055106 จิตวิทยาประยุกตสําหรับครู 55141212 5514121203 นางสาว                   กรรณิกา สมบัติ คณิตศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับครู 55141212 5514121203 นางสาว                   กรรณิกา สมบัติ คณิตศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4112202+ สถิติเชิงคณิตศาสตร 1 55141212 5514121203 นางสาว                   กรรณิกา สมบัติ คณิตศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4091401+ แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห 1 55141212 5514121203 นางสาว                   กรรณิกา สมบัติ คณิตศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 55141212 5514121203 นางสาว                   กรรณิกา สมบัติ คณิตศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 55141212 5514121203 นางสาว                   กรรณิกา สมบัติ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121204 นาย                      ธนวัฒน พรหมคุณ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121205 นางสาว                   สุรียประภา ดวนใหญ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121207 นางสาว                   สุรีวรรณ จันทอง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121208 นาย                      รณชัย ทาระ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121209 นางสาว                   ขจี ออนศรี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121210 นางสาว                   กุสุมา รุงคํา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121211 นางสาว                   เจนจิรา ไชยรินทร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121213 นางสาว                   กนกวรรณ บุญทัน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121214 นางสาว                   นัชพร แซเอ๋ียว คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121215 นางสาว                   วิชุดา วราพุฒ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121217 นางสาว                   ดวงกมล ดาวเรือง (ตัดสิทธิ์ทุนคณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121219 นาย                      กิตติพัฒน จารัตน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121220 นางสาว                   ศศิพร เข็มทอง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121221 นาย                      ณัฐพล โทนะพันธ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121222 นางสาว                   สวรินทร ภูเรียนศรี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121224 นางสาว                   ซอนกล่ิน อินทะเสน (ตัดสิทธิ์ทุนคณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121225 นางสาว                   จริยา คําสอน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121227 นางสาว                   กรกนก ภาคสอง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121228 นางสาว                   รัชนีพร สะอาด คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121229 นางสาว                   พรพเยาว เงาสุมาตย คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121230 นาย                      ธรรมนูญ สุภเสถียร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121233 นางสาว                   สุพรรษา อรรคบุตร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121234 นางสาว                   สุภาวดี บุญโปรง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121235 นางสาว                   อรวรรณ ไชยภักดี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121236 นาย                      ณัชพล ตันติศิรินทร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121240 นางสาว                   กรรภิรมย สารคุณ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121241 นางสาว                   กิตติยาภรณ อรุณเรือง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121242 นางสาว                   ณิชชาภัทร หมายสุขธนาภา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121243 นางสาว                   พิกุล สิมวงษ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121244 นางสาว                   พนิดา ประทุมชาติ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121245 นาวสาว                   นุชจิตรา ชาติดี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121246 นางสาว                   ธัญญลักษณ พูนทรัพย คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121248 นาย                      เศรษฐา วงศคําแกว คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121250 นางสาว                   พุทธรัตน ละชั่ว คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121251 นางสาว                   จุฑาทิพย แดงงาม คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121252 นางสาว                   ศุภักษณา วรนาม คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121253 นางสาว                   อรุณี รัตนวัน คณิตศาสตร 
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1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121254 นางสาว                   กุลนิภา อินธิพันธ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121255 นางสาว                   นิรมล นันทะสาร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141212 5514121256 นางสาว                   ดวงฤทัย มิ่งขวัญ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121301 นางสาว                   วรรณภา แสงเดือน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121302 นางสาว                   พิไลวรรณ นาจาน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121304 นางสาว                   พิจิตรา กมลพรรณ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121305 นางสาว                   ศิริพร พาหา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121306 นางสาว                   กฤตยาณี สายสินธุ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121307 นางสาว                   ชุติมา ไขแสง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121308 นางสาว                   ศดานันท แหวนวงษ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121309 นางสาว                   นันทนา จันทรเพ็ญ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121310 นางสาว                   เกวลี ไชยสุวรรณ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121311 นาย                      ออนสา วันดี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121312 นางสาว                   เนตรชนิกา บัวจูม คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121313 นางสาว                   สุดาวดี หลักพันธ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121314 นางสาว                   ปยรัตน บัวคํา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121317 นางสาว                   ธัญญารักษ บุตรราช คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121318 นางสาว                   ดุษฎี ไชยรัตน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121319 นางสาว                   มินตรา สิทธิกุล คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121320 นางสาว                   นงควดี สิงหาชัย คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121321 นางสาว                   สุมลธา คงสี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121322 นางสาว                   มาลัยรัตน ภูนุภา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121323 นางสาว                   วรุณยุพา พิมศรี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121324 นางสาว                   ทิพยวรรณ มีมาก คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121325 นาย                      อภิสิทธิ์ บุญจูง คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121327 นางสาว                   กาญจนา แสงสุด คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121328 นางสาว                   รัติยา เพ็งดี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121330 นางสาว                   อัยรัชดา แกวโสภา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121331 นางสาว                    นันทนพร สมรัตน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121332 นางสาว                   ทิพรัตน บุญเชิญ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121333 นางสาว                   จุฑามาศ โกศล คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121334 นางสาว                   บุษบา ทองกลม คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121335 นางสาว                   สุจิตรา ตอนคําสนธิ์ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121336 นาย                      ทัศภูมิ เขียวอยู คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121337 นางสาว                   มณีรัตน ใจเฝอ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121338 นางสาว                   จิราภรณ พินนาขิเลย คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121339 นาย                      วัชรพล เวียงคํา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121340 นางสาว                   ปาริชาติ ทองทับ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121341 นางสาว                   ณัชชา ดอนโค คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121342 นางสาว                   ธิติมา สีมาขันธ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121343 นางสาว                   จุฑารัตน ศรีสัจจา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121344 นางสาว                   อุบลวรรณ วิยาสิงห คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121345 นางสาว                   เบญจมาศ บัวรินทร คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121346 นางสาว                   ผดุงพร ประดาห คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121347 นางสาว                   วนิดา บุญชวย คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121348 นาย                      อานนท รัตนวัน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121349 นางสาว                   วรินธร โภคา คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121350 นาย                      เกียรติศักด์ิ ตอนศรี คณิตศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121351 นางสาว                   ดวงเดือน พรมดี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121352 นางสาว                   พิมพพิศร สายเสน คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121353 นาย                      ณรงคชัย สายแกว คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121354 นางสาว                   อารยา ยศศักด์ิศรี คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121355 นางสาว                   วัชชิรา บัวกอ คณิตศาสตร 
1/2559 ประดิษฐ วงศสุวรรณ+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141213 5514121356 นางสาว                   จิมาพร ศิริบูรณ คณิตศาสตร 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122101 นางสาว                   จุฑามาศ การะเกษ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122102 นาย                      ขจรกิตต์ิ อินทรแกว คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122103 นาย                      อดิศักด์ิ สนับหนุน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122104 นางสาว                   เยาวลักษณ ลําดวน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122106 นาย                      อภิชาติ สุระบุตร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122107 นางสาว                   กัญญปุรัสกร ทองสุข คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122108 นางสาว                   เกศรา คําเล่ียม (ตัดสิทธิ์ทุนคอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122109 นางสาว                   กัญญาภัค สุภักดี คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122111 นางสาว                   วราภรณ สบายใจ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122112 นางสาว                   สุพิชญานันท บุญขาว คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122114 นางสาว                   นิตยา นาคนวล คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122116 นางสาว                   ปนัดดา หัทยา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122117 นางสาว                   เพชรินทร สมนึก คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122118 นางสาว                   วันวิสา ทองวิจิตร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122119 นางสาว                   มะลิวัลย จารุนัย คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122120 นาย                      เกียรติศักด์ิ บุญอุม คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122121 นางสาว                   วนิดา แกวคําสอน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122122 นางสาว                   จิราภรณ วงคประเทศ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122123 นางสาว                   พัชรี ศิรินัย คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122124 นางสาว                   อคัมยสิริ ภูมิภักด์ิ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122125 นางสาว                   กัลญา ไชยฤทธิ์ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122126 นางสาว                   ลลิตภัตร ตาราศาสตร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122127 นางสาว                   วิภาดา กัลยาโพธิ์ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122128 นางสาว                   กนกลดา พูนเสมอ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122130 นางสาว                   นิตยา ทองอินทร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122131 นางสาว                   สายฝน พลายละหาร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122132 นาย                      ถาวร ชัยชนะ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122133 นาย                      สุขสันต แสงสุกวาว คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122134 นาย                      เบญจลักษณ ทองพันชั่ง คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122135 นาย                      วรพล ปาลเรือง คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122136 นาย                      อาทิตย ศีลชาติ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122138 นาย                      วิริยะ โยวาศรี คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122139 นาย                      อําพล โคตมา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122140 นาย                      จิตติศักด์ิ บุญคําชู คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122141 นางสาว                   ขนิษฐา ภูมี คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122144 นางสาว                   เจนจิรา วงศษา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122145 นาย                      เอกชัย ปล้ืมใจ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122148 นางสาว                   กุลธิดา สิทธิพร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122149 นางสาว                   หทัยรัตน พูลทวี คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122150 นาย                      เดชณรงค คําสิงห คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122151 นางสาว                   เพชราทร ศรีสําอางค คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122152 นาย                      พงษพล กุษาเดช คอมพิวเตอรศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122153 นางสาว                   อลิษา เภาแกว คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122155 นางสาว                   จิราภรณ โพธิ์ขาว คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122156 นาย                      ปกครอง ดวงจิตต คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122157 นางสาว                   จุฑามาศ บัวภา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122158 นางสาว                   ศิรัณยาพร สะใบ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141221 5514122159 นางสาว                   จิตรลดา กาลพัฒน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122202 นางสาว                   นริศราวรรณ ตริตรองรัมย คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122203 นางสาว                   ชนิดา ไชยโยธา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122205 นางสาว                   วัลลภา พวงเงิน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122206 นางสาว                   วงศวิไล บัวงาม คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122207 นาย                      พงษศักด์ิ แสงนนท คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122208 นางสาว                   สุชาดา กัญญา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122210 นางสาว                   พรพิมล คณาโรจน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122211 นางสาว                   พรฐิรัตน มะณี คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122212 นางสาว                   ดวงจันทร แพทนาดี คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122213 นางสาว                   สิรินยา นวลพุทรา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122214 นางสาว                   เพ็ญประภา ทาวัน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122215 นาย                      อภิสิทธิ์ บุญมั่น คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122216 นางสาว                   ศิริขวัญ ไชยลังกา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122217 นางสาว                   ชอผกา ภาเภา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122218 นางสาว                   ปยะวรรณ โคตรวงศ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122219 นางสาว                   ขนิษฐา ชัยบุรมย คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122220 นางสาว                   ณัฐกานต ออมแกว คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122221 นางสาว                   อุทุมพร เทียมทัศน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122222 นาย                      วิศรุต กระมล คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122223 นางสาว                   จีรนันท เพ็งแจม คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122225 นางสาว                   พรศิริ ศรีลา คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122226 นางสาว                   จิรวรรณ ไกแกว คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122227 นาย                      พลากรณ แสงทอง คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122228 นางสาว                   จินตนา บัวโรย คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122229 นางสาว                   วรกานต บุญตะนัย คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122231 นางสาว                   ชนิดา ขันเขตต คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122232 นาย                      ทวิภพ หาญศึก คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122233 นางสาว                   เบญจวรรณ ศรวิชัย คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122234 นางสาว                   จันทกานต แสวงนาม คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122235 นางสาว                   วิชชุดา ผกากูล คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122236 นางสาว                   นงลักษณ อินทะศรี คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122237 นางสาว                   รุงอรุณ มาลัยผอง คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122238 นางสาว                   เสาวลักษณ ทองเพชร คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122240 นางสาว                   ณัชชา คูณลาน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122241 นางสาว                   เวธนี ดวงมณีวรเดช คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122242 นาย                      อํานาจ ใจมนต คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122244 นาย                      วัฒนา อาละพงค คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122245 นางสาว                   รัตนติกาล สมพิพงษ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122246 นางสาว                   จีระวัฒน จันทอง คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122247 นางสาว                   ปรินดา เดือนจะโปะ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122250 นาย                      ไชยวิทย มนเวช คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122251 นางสาว                   พุทธิดา สุภาพ คอมพิวเตอรศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122252 นางสาว                   กาญจนา พานิช คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122253 นาย                      พีระพล สุขเสน คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122254 นางสาว                   มินตรา โยธี คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122255 นางสาว                   มยุรี อบมาพันธ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122256 นางสาว                   วิชชุดา กมุทชาติ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122258 นางสาว                   กชพร โพธิ์พันธ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 นิตยา มณีนิล ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 1005807 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141222 5514122259 นาย                      ณัฐวุฒิ สองบุญ คอมพิวเตอรศึกษา 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126101 นางสาว                   นันทรัตน อุสาย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126106 นางสาว                   มะลิสา พลกูล วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126107 นาย                      จุลดิศ เสียงตรง วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126108 นางสาว                   ชลลดา มูลศรี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126111 นางสาว                   สุธิดา พรหมคุณ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126113 นางสาว                   วทันยา ทองดี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126114 นางสาว                   นํ้าคาง คะนวล วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126115 นาย                      ชลลวรรธน สมาน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126117 นางสาว                   พัชรี จันทะเสน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126120 นางสาว                   อภิญญา ลาเต (สละสิทธิวิ์ทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126121 นางสาว                   ชนากานต บุญปลูก วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126122 นางสาว                   เนตรนภา สมบูรณ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126123 นางสาว                   วริศรา สิงหสิทธิ์ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126126 นางสาว                   นริศรา จรูญกุล วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126127 นางสาว                   สุพัตรา การะพฤกษ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126128 นางสาว                   นริศสา ศรีวิจารย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126129 นางสาว                   อรพินท เกษหอม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126131 นางสาว                   จุฑามณี วิเศษสังข วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126132 นางสาว                   จันทนาภรณ จันทศิลา วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126135 นางสาว                   ปุญญาพัฒน สลักคํา วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126136 นางสาว                   เสาวลักษณ มณฑาทิพย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126137 นางสาว                   สุรัสวดี ยอดสิงห วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126138 นางสาว                   นิษฐา วีสเพ็ญ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126141 นางสาว                   ปนิดา สาวิลุน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126142 นาย                      ธีรวุฒิ วิชัยโย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126143 นางสาว                   นัฐวิมล วงพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126144 นางสาว                   เฟองฟา ทองคําสุข วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126145 นางสาว                   ชื่นกมล แหวนเงิน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141261 5514126146 นางสาว                   รุงวิไล จันโท วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4052105 ธรณีวิทยาเบื้องตน 55141261 5514126149 นางสาว                   อุษณีย คําพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4054103 ธรณีวิทยาและปฏิบัติการ 55141261 5514126149 นางสาว                   อุษณีย คําพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1035101 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับครู 55141261 5514126149 นางสาว                   อุษณีย คําพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1053101+ ความคิดสรางสรรค 55141261 5514126149 นางสาว                   อุษณีย คําพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005809 การฝกปฏิบัติวิชาชีพครูระหวางเรียน 1 55141261 5514126149 นางสาว                   อุษณีย คําพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1024609 หลักสูตรและการจัดการเรียนรูวิชาวิทยาศาส 55141261 5514126149 นางสาว                   อุษณีย คําพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4003202 การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร 55141261 5514126149 นางสาว                   อุษณีย คําพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1024301 ทักษะและเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร 55141261 5514126149 นางสาว                   อุษณีย คําพินิจ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126201 นางสาว                   ปยธิดา สารโพธิ์ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126202 นางสาว                   ธัญชนก วรรณทอง วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126203 นางสาว                   อนุธิดา มีคุณ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126205 นางสาว                   พรสุดา แพงศรี วิทยาศาสตรทั่วไป 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126206 นางสาว                   ทัศนีย สุขศรี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126209 นางสาว                   ศิริวิภา เทศชัย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126210 นางสาว                   รสิกา พรหมคุณ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126211 นางสาว                   วิลัยวรรณ โพธิ์ขาว วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126213 นางสาว                   ณัฐรุจา สมนึก วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126214 นางสาว                   สมพักษ ดวนใหญ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126215 นางสาว                   สุพัตรา วิเชียร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126218 นาย                      ทวีวุฒิ จันดาพันธ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126219 นาย                      วิษณุ โพธิ์พุม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126220 นางสาว                   นงลักษณ บุญมาก วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126221 นาย                      อัตพล เสโส วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1005101 ทักษะทางภาษาสําหรับครู 55141262 5514126221 นาย                      อัตพล เสโส วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126224 นางสาว                   รําพรรณ นัยนิตย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126226 นางสาว                   อรุณรัตน สะราคํา วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126229 นางสาว                   เจนจิรา สายเนตร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126230 นางสาว                   นงลักษณ ทับทิม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126231 นางสาว                   รุจิรา วิจิตขะจี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126232 นางสาว                   อนุกูล บัวแกว วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126233 นางสาว                   ทิวาภรณ อักษรพิมพ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126234 นาย                      วุฒินันท อุสาย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126235 นางสาว                   ชลันดา จิตรโสม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126237 นางสาว                   สุดารัตน วิเศษโวหาร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126239 นางสาว                   กองแกว แกวนารินทร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126240 นางสาว                   จริยา อินทนู วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126241 นางสาว                   นิตยา จําปาจูม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126242 นางสาว                   ปยาภรณ คํานึง วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126243 นางสาว                   อนงคนาฎ เครือแสง วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126244 นางสาว                   นัฐธิดา นพพันธ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126245 นางสาว                   อทิติยา พรหมพิลา วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126246 นางสาว                   สุภาวรรณ หมื่นสอน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126247 นางสาว                   อรสา จันทสุข วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126248 นางสาว                   สุนิสา เกษร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126249 นางสาว                   สุนิตา แสงดี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141262 5514126250 นาย                      ศราวุธ ศิลทาน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126301 นาย                      ปติพงษ สงศรี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126302 นางสาว                   พรผกา สิทธิ์โท วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126303 นางสาว                   ธัญญวรรณ บุญเติม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126304 นางสาว                   ณัฎฐา ศิลาพจน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126305 นางสาว                   ชมภูนุช ไชยพิมพ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126306 นางสาว                   กาญจนาภา แกวคํา วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126307 นางสาว                   วิชุดา ดวงจันทร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126308 นางสาว                   ธิดา กันตรง วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126309 นางสาว                   กัญจนชญา แกวกนก วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126310 นางสาว                   ปยะดา บัวรินทร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126312 นางสาว                   สุภาพร วงคคําชาญ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126315 นางสาว                   อารีรัตน ใยแสง วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126316 นางสาว                   เพ็ญประภา ทองแสน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126317 นางสาว                   เสาวภา ซุยซวง วิทยาศาสตรทั่วไป 
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1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126320 นางสาว                   กชกร ดวงสิมา วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126321 นางสาว                   สมพร ศรีธรรมศร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126322 นางสาว                   นันทนิตย ยอดแกว วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126323 นางสาว                   จิราภรณ อาษาดี วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126324 นางสาว                   ธารทิพย สุขสมบัติ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126325 นางสาว                   ธนัชญา สืบสิงห วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126326 นางสาว                   นันธิยา ทองภา วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126327 นางสาว                   อิงอร ศุภศร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126328 นางสาว                   สุทธิณัฏฐา มะโนชัยกุลศิริ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126329 นางสาว                   จริยา พักวัน วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126330 นางสาว                   มณทิรา บุญเติม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126331 นางสาว                   สุรียพร นาคูณ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126332 นางสาว                   ลําใย ดวงไข วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126333 นางสาว                   สุรัสวดี นิลเกิดเย็น วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126334 นาย                      สุริโย สุมามาลย วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126336 นางสาว                   อรณัญช จันทพันธ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126337 นางสาว                   ดารารัตน ไชยโคตร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126338 นางสาว                   ศิริกานดา ทวีชาติ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126339 นางสาว                   พรกมล กุฎโพธิ์ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126340 นางสาว                   สุพัตรา พลรักษ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126342 นางสาว                   ชิดชนก ศรีคราม วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126343 นางสาว                   ชนิดา กาญจนกูล วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126344 นางสาว                   ลัดดาวรรณ สมพงษ วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 พยุงศักด์ิ คงศิลา ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141263 5514126346 นาย                      สมคิด ศรีนอร วิทยาศาสตรทั่วไป 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131101 นาย                      ฉัตรชัย จิตนานนท ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131102 นาย                      ญาณภัทร พุมมา (สละสิทธิ์ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131103 นางสาว                   กาญจนา บุญให ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131107 นางสาว                   อังคาร ทองสลับ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131108 นางสาว                   พวงเพชร ปราศัย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131109 นางสาว                   ชนิดา อูบคํา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131110 นางสาว                   เพียงฟา แกวคันโท ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131112 นางสาว                   นพรัตน มาตขาว ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131114 นาย                      สําเริง บุตราช ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131115 นางสาว                   สมยงค สุกระวัน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131118 นางสาว                   อุไรรัตน ศรีบุญเรือง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131119 นางสาว                   วิลาวรรณ จันดากรณ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131120 นางสาว                   นวลฉวี ศิริมานพ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131124 นาย                      ประสิทธิชัย ชัยชนะ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131125 นาย                      จีรศักด์ิ สันทาลุนัย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131128 นางสาว                   กรรวี แตมทอง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131129 นางสาว                   นํ้าผ้ึง รัตนะวัน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131130 นางสาว                   ชุติมา ชินชัย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131131 นางสาว                   สายทอง ระยับศรี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131133 นางสาว                   พัทธนันท ใจโชติ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131135 นางสาว                   นิรมล แหวนหลอ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131136 นางสาว                   สรินทร กระสังข ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131137 นางสาว                   จิรารัตน วงละคร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131140 นางสาว                   อัจฉรา อินทะโคตร ภาษาไทย 
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1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131141 นางสาว                   กัญญาณัฐ ธรรมมะ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131143 นางสาว                   จิรณี พันธจันทร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131144 นางสาว                   ออมทรัพย ชาติมนตรี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131146 นางสาว                   อรพรรณ จําปาโชค ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131147 นางสาว                   รัตติกาล รุงแกว ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131148 นางสาว                   ปาริษา สมบัติ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131151 นางสาว                   ภัทราวดี มูลจัด ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131152 นาย                      ยศธนา คําศรี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131153 นางสาว                   โมไนย กระโพธิ์ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131154 น.ส                      ผกาวรรณ ธรรมรส ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131155 นางสาว                   รัชดาพร คลทา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131156 นางสาว                   ขนิษฐา สุทาบุญ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131157 นางสาว                   จุฑาธิป เพิ่มบุญ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131158 นางสาว                   เกษสุดา พุทธโกมาต ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131159 นางสาว                   อัมรา บุญชวย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141311 5514131160 นางสาว                   เววิกา วิมาน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131201 นางสาว                   จิราพร เครือแสง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131202 นาย                      กองเกียรติ ชางการ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131203 นางสาว                   อรอุมา ออนหวาน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131205 นางสาว                   สุภาดา มูลแวง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131206 นาย                      วัฒนา ปจฉิม ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131207 นางสาว                   มาลี พรมบัณฑิต ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131208 นางสาว                   ณัชชาธิดา ตัดสมัย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131209 นางสาว                   ชลธนิจ ศรีสัจธรรม ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131210 นางสาว                   คุณัญญา ประถมภาส ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131211 นางสาว                   หทัยกาญจน ศรีสุพรรณ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131212 นางสาว                   เพ็ญนภา วันตะโคตร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131213 นางสาว                   ปวีณา สุรีรัมย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131214 นางสาว                   แสงสุริยา ถาวร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131215 นางสาว                   ระรินทิพย จันทะเสน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131216 นางสาว                   ดารารัตน มณีนิล ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131217 นางสาว                   ดาวเศวต วามะกัน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131218 นางสาว                   สุภาพร แกวลา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131219 นางสาว                   ภัทริยา วงคคํา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131220 นางสาว                   ณัฐพร ทุมทอง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131221 นาย                      ประจักร พันธงาม ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131223 นางสาว                   สายธารทิพย บวกกระโทก ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131224 นางสาว                   สิเรียม ภูมิพัฒน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131225 นางสาว                   วันวิสา คําแพง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131226 นางสาว                   เบญจมาศ คําโสมศรี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131227 นางสาว                   ปณิตา สีโย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131230 นางสาว                   อัญชลี พันธุลี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131232 นางสาว                   ปานทิพย บุญชาลี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131233 นางสาว                   วรรณิภา อุรารส ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131234 นางสาว                   มณีรัตน พิมมาศ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131236 นาย                      ณัฐวุฒิ ถาวร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131238 นา งสาว                  รจนา พันมาลี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131239 นางสาว                   นิดติยา แสงศร ภาษาไทย 
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1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131240 นางสาว                   ชนิดา บุญคง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131241 นาย                      วีรพงษ แหวนวงษ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131242 นางสาว                   มินตรา ทองดี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131243 นางสาว                   รัชญาภรณ ชํานาญการณ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131244 นางสาว                   อรณีย งามพรม ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131246 นางสาว                   ชื่นนภา ชูใจ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131247 นางสาว                   กนกอร อินทรธิสุทธิ์ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131248 นางสาว                   นกพร นัยนิตย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131250 นางสาว                   สุดาพร ทองปญญา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131251 นาย                      เจษฎา การะจักร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131252 นางสาว                   หฤทัย นามบุญเรือง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131253 นางสาว                   เสาวลักษณ แซแดง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131254 นางสาว                   สาวิตรี คําภาษา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131255 นางสาว                   เสาวลักษณ บัลลัง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131256 นางสาว                   อังคณา งามแสง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131257 นางสาว                   ขวัญฤทัย ยกยศ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131258 นางสาว                   ธัญญารัตน สมุติรัมย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131259 นาย                      สิทธิชัย ตะเคียนเกล้ียง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141312 5514131260 นางสาว                   ลัดดา มีบุญ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131301 นางสาว                   กิตยาภัทร ลมเชย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131302 นางสาว                   ประภัสสร วิเศษสังข ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131303 นางสาว                   อรจิรา สมหมาย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131304 นางสาว                   กิตติกา โพธิ์ศรี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131305 นางสาว                   สุวรรณา สุวรรณพันธ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131306 นางสาว                   กฤติกา แกวเขียว ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131308 นาย                      สุริยัน ขันทอง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131310 นางสาว                   ทักษพร นาคนวล ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131311 นาย                      เอกวุฒิ พันวิไลย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131312 นางสาว                   ศิริลักษณ สราญรมย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131313 นางสาว                   นุชจรี วงคใหญ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131314 นางสาว                   เกศนี ตรีเหรา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131315 นางสาว                   พัชรินทร ไชยเชษฐ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131316 นางสาว                   ญาดา สอนคําผิว ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131317 นาย                      อํานวยชัย สีสด ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131318 นางสาว                   ธัญญเรศ เพิ่มพูน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131320 นางสาว                   สุภาณี สุดตัง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131321 นางสาว                   สุกัญญา หันวิเศษ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131322 นางสาว                   พัชริดา แรกเรียง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131323 นางสาว                   ทิพวรรณ แสนโคตร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131325 นางสาว                   วัชราภรณ จําลอง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131326 นางสาว                   อมรรัตน มณีวรรณ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131327 นางสาว                   ปยะพร พวงเกษ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131328 นาย                      ธนกร บุญเริ่ม ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131329 นางสาว                   ธิดาพร พงษวัน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131330 นางสาว                   พรทิภา ศรีสมนึก ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131331 นางสาว                   โชติกา ศรีสอน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131333 นางสาว                   ชอรัตนดา บุญจันทร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131334 นาย                      วิศรุต ฤกษใหญ ภาษาไทย 
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1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131335 นาย                      รักเกียรติ ชาภักดี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131336 นางสาว                   ศุภสุตา หลักเพชร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131337 นางสาว                   มุทิตา ศิริผล ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131338 นางสาว                   หทัยรัตน ปดถา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131339 นางสาว                   ดารารัตน พรอมพรม ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131340 นางสาว                   วิจิตรา ไชยพิมพ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131341 นางสาว                   อรุณี คําวิเศษ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131342 นางสาว                   พิมพชนก ศุภโชคธนาทรัพย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131343 นางสาว                   สุกัญญา คําหยาด ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131345 นางสาว                   ภัทรานิษฐ บุญชวย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131346 นางสาว                   นงเยาว กองแกว ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131347 นางสาว                   ชฎาภรณ ศรีชาเนตร ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131348 นางสาว                   พิมพใจ จิตมั่น ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131350 นางสาว                   รัตติยากร ธรรมสอน ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131351 นางสาว                   จริยา โคษา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131352 นางสาว                   จริญญา หาริชัย ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131353 นางสาว                   นุจเรศ แกวพวง ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131354 นางสาว                   ณัฐธิชา สมศรี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131355 นางสาว                   พิมภัทศร ชิณวงษ ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131356 นางสาว                   รักสุดา คําโสภา ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131358 นางสาว                   จิราภรณ สิงหเสนี ภาษาไทย 
1/2559 คนึงชัย วิริยสุนทร  1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141313 5514131359 นางสาว                   กีรติ พลศักด์ิขวา ภาษาไทย 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132107 นางสาว                   ศิริพร แสงแกว (สละสิทธิภ์าษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132115 นางสาว                   ปาจารีย วงษรักษ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132116 นางสาว                   สริญญา พงษสุระ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132117 นางสาว                   ดรุณี สายทอง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132121 นางสาว                   ชลันดา พรดี ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132122 นางสาว                   ปาริชาติ เสนาภักด์ิ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132127 นางสาว                   ธัญชนิต ใสขาว ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132128 นางสาว                   อัจฉรา สมร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132129 นางสาว                   บุษยมาส ภูสีดาว ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132130 นางสาว                   กรองกาญจน แกวรักษา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132131 นางสาว                   นฤชล สุขนิธิยา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132133 นางสาว                   สุรณี ทองสุด ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132134 นางสาว                   สุวลักษ พลชลี ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132135 นาย                      พัฒนศักด์ิ เสาศิริ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132136 นางสาว                   ดวงนภา สุวรรณจักร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132139 นางสาว                   กัลยา พลจันทึก ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132142 นางสาว                   วิสา สมรัตน ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1552207 การแปลเพื่อชีวิต 1 55141321 5514132145 นางสาว                   นันธิยา ใจเย็น ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1085601 การศึกษาแบบเรียนรวม 55141321 5514132145 นางสาว                   นันธิยา ใจเย็น ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553107 การอานเชิงวิชาการ 55141321 5514132145 นางสาว                   นันธิยา ใจเย็น ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1554709 การพัฒนาและประเมินนวัตกรรมการสอนภาษาอังก 55141321 5514132145 นางสาว                   นันธิยา ใจเย็น ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553707 การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 55141321 5514132145 นางสาว                   นันธิยา ใจเย็น ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ลําไย สิงหสุข ครุศาสตร 1552205 การเขียนเบื้องตน 55141321 5514132145 นางสาว                   นันธิยา ใจเย็น ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132146 นางสาว                   กัญญาภัทร เรียมทอง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132148 นางสาว                   สุนิษา ทาระ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132149 นางสาว                   มนสิชา สีนอย ภาษาอังกฤษ 
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1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132150 นางสาว                   กุลธิดา แสงใส ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132151 นางสาว                   กันยา ศรีหาบุตร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132152 นางสาว                   จันทรเพ็ญ แสนสนุก ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141321 5514132153 นางสาว                   สุภาวรรณ นามบุตร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132201 นาย                      ธนบัตร บุตตะ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132202 นาย                      ธนาพร มั่งมี ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132203 นาย                      มรกต ศรีหาบุตร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132205 นางสาว                   ศศิธร สิงหแกว ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132207 นางสาว                   จิราพร กันสูง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132208 นางสาว                   ศิริพร ศรีบาง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132209 นางสาว                   กฤติยาณี ศรีกะชา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132211 นางสาว                   ศุภรดา ศรีบุญเรือง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132213 นางสาว                   พิไลวรรณ กันนุฬา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132214 นางสาว                   ฐิติรัตน วิทยา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132216 นางสาว                   วราพร ศิลพันธ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132217 นางสาว                   ณัฐชา วิเศษชาติ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132218 นางสาว                   ธิดาวรรณ เนียมพันธ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132220 นางสาว                   คําพี ดอกกุลบุตร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132221 นางสาว                   ธีนิดา บุตะเคียน ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132224 นางสาว                   นภาลัย วราพุฒ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132225 น.ส.                     ลัดดาวรรณ จันทง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132226 นางสาว                   นภาพร ซําไหม ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132227 นางสาว                   ธัญญา สมาพงษ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132228 นางสาว                   หฤทัย พิศมัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132229 นางสาว                   สุภาวดี อํ่าสกุล ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132230 นางสาว                   วัชราภรณ ระดาบุตร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132232 นางสาว                   เพ็ญพักตร วงศบุตตะ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132233 นางสาว                   ศิริพร บุญเชิญ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132234 นางสาว                   ธัญญาเรศ รัตนวัน ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132236 นางสาว                   นิตยา วาดงาม ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132239 นางสาว                   นงลักษณ พงษวัน ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132240 นางสาว                   ศศิธร แสวงแกว (ตัดสิทธิ์ทุนภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132241 นางสาว                   วทันยา คํ้าจุน ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132242 นางสาว                   พิมพชนก เดชเลย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132244 นางสาว                   กาญจนา เลิศจริยา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132245 นางสาว                   อรุณรัตน วิเศษชาติ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132247 นางสาว                   กิตติมา โพธิ์อุดม ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132248 นางสาว                   อุบลรัตน แจมศรี ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132249 นาย                      ไมตรี เสนคราม ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132251 นางสาว                   สุธิตา สารมิตร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132252 นางสาว                   สุวิมล คําเสียง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141322 5514132253 นางสาว                   ศิริวรรณ แหวนทอง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132301 นางสาว                   อารียญา อินทรประสิทธิ์ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132302 นางสาว                   จารุวรรณ อุนทรวง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132303 นางสาว                   นภาพรรณ ผงกุลา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132304 นางสาว                   อลิษา คําพา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132305 นางสาว                   อุมารินทร นาคะอินทร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132306 นางสาว                   ศรุตา ดวงรัตน ภาษาอังกฤษ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132308 นางสาว                   นิตยา ศิริเลิศ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132309 นางสาว                   ทิวาวรรณ ประมวล ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132310 นางสาว                   บาหยัน โคตรพรมศรี ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132311 นางสาว                   ปฏิมา ศรีวิเศษ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132312 นางสาว                   รินนภา คํารัตน ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132313 นางสาว                   แสงเดือน คงทน ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132314 นางสาว                   ดรุณี ลาสนธิ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132315 นางสาว                   สุวิชา ไกลถิ่น ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132316 นางสาว                   สายชล ลุนจันทา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132317 นางสาว                   กัลยาณี สีดา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132320 นางสาว                   พรรณพัตร จันอักษร ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132321 นางสาว                   หทัยรัตน สุวรรณคํา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132322 นางสาว                   ดารารัตน สุวรรณพันธ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132323 นางสาว                   ทิพยอาภา พลชัย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132324 นางสาว                   รัชนี ศรีเมือง ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132327 นางสาว                   วิภาพร มังษะชาติ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132328 นางสาว                   พิมพใจ ธงไชย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132329 นางสาว                   ศศิกร สิงหแกว ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132330 นางสาว                   กาญจนา โฮเม ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553707 การประเมินการเรียนรูภาษาอังกฤษ 55141323 5514132331 นาย                      สัญชัย สอนสุข ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 55141323 5514132331 นาย                      สัญชัย สอนสุข ภาษาอังกฤษ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1551134 ระบบไวยากรณภาษาอังกฤษ 2 55141323 5514132331 นาย                      สัญชัย สอนสุข ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132332 นางสาว                   ณัฐณิชา จันมาทูล ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132333 นางสาว                   จันทรเพ็ญ ชารีผาย ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132334 นางสาว                   บุณยนุช ศิริบูรณ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132335 นาย                      ธวัชชัย วรสิงห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132337 นางสาว                   ปรียาพัชร คําแปล ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132338 นางสาว                   จุรี เอ่ียมมี ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132339 นางสาว                   วรัญญา วีระชาติ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132342 นางสาว                   กชกร นรสิงห ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132343 นางสาว                   สุวนันท นันรักษา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132344 นางสาว                   ดวงฤทัย ดาวขาว ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132345 นางสาว                   กุสุมา สุภาพ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132346 นางสาว                   เจนจิรา ภาวะนิช ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132347 นางสาว                   ยุภาพร วรรณงาม ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132349 นางสาว                   มาริษา คําเพราะ ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132350 นางสาว                   จิราพร กันทะมา ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132352 นาย                      วีระชัย เชื้อทุม ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ฟา แคมเบล+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141323 5514132353 นาย                      สันติภาพ ประทัยงาม ภาษาอังกฤษ 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135101 นางสาว                   อัมพร โกษา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135102 นางสาว                   จารุวรรณ อินทรศร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135105 นางสาว                   สุมาลิน พิมพนนท สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135106 นางสาว                   โสภิดา เข็มมา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135107 นางสาว                   นิรมล คันศร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135109 นางสาว                   ศุภรัตน พรเพ็ชร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135111 นางสาว                   เพ็ญสุภัค ศุภศร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135112 นางสาว                   ทิพวรรณ วรรณวงษ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135113 นางสาว                   กนกอร ไชยโคตร สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
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1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135114 นางสาว                   ชลธิชา โพธิวัฒน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135116 นาย                      สุทธิพงษ นันทะสิงห สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135117 นางสาว                   วราภรณ จันแสง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135118 นางสาว                   ประภัสสร อินตะนัย สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135120 นางสาว                   ศิริพรรณ บทศรี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135121 นางสาว                   วินผการ ไกรยา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135122 นางสาว                   ลลิดา โสดามุข สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135123 นางสาว                   ณัฏฐิดา สระโสม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135124 นางสาว                   อารียา มะโนรัมณ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135125 นางสาว                   จํารัส ต้ังมั่น สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135126 นางสาว                   ปรียาพร บุตะเคียน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135129 นางสาว                   ศรสวรรค จินาวัลย สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135130 นางสาว                   อัญชุลี รัตนวัน (ตัดสิทธิ์ทุนสังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135132 นาย                      วีระพงษ ภาเภา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135133 นางสาว                   ศิริอร พันเสนา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135134 นางสาว                   พาขวัญ สุริพล สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135135 นางสาว                   ธนัชชา แกวคําภา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135136 นางสาว                   อิศราพร ปองกัน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135137 นางสาว                   สุพรรษา ปราบประจิตร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135140 นางสาว                   มาลินี บุญสงค สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135141 นาย                      กิตติกวิน โพธิ์กุล (ตัดสิทธิ์ทุนสังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135142 นางสาว                   เพ็ญประภา เวียงคํา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135143 นางสาว                   นพวรรณ ดวงตา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135144 นางสาว                   กําไลทอง สมศรี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135145 นางสาว                   ทัศวรรณ เพ็ชรโยยิ่ง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135146 นางสาว                   นลิตา ทองมวล สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135147 นางสาว                   อารียา สุวรรณดี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135148 นางสาว                   ทิพยวารี สรอยทอง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135149 นางสาว                   อาภาพร หลาศรี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135150 นางสาว                   นันทธิชา ทางาม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135151 นางสาว                   อนุธิดา แถววัฒนะ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135152 ส.ท.                     อาทิตย รุงเรือง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135153 นางสาว                   ปภัสรา บอทอง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135154 นางสาว                   ชรัชตฎา บุญมี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135155 นางสาว                   กนกพร ทิพยสมบัติ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135156 นางสาว                   สุพัตรา เพ็งพันธ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135158 นาย                      กชกร กุลชรัตน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141351 5514135159 นาย                      มีชัย คําลอย สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135201 นาย                      เกียรติศักด์ิ โพธิ์ขาว สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135202 นางสาว                   กรรณิการ บุญสะอาด สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135204 นาย                      ชัยทวี แสวงวงค สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135206 นางสาว                   จุฑารัตน สีหราช สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135207 นางสาว                   จริญรัตน ธรรมวัตร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135208 นางสาว                   นีรนุช สิทธิ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135209 นางสาว                   นุชนาฏ รุงเรือง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135211 นางสาว                   ปรารถนา คําแหง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135212 นางสาว                   ปยะภรณ ศรีสมุทร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135213 นางสาว                   พัชรินทร ทองสงา สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135214 นางสาว                   พรพิมล จันทสิทธิ์ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135215 นางสาว                   มุกนรินทร ก่ิงจันมน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135216 นางสาว                   เยาวภา ทองคําผุย สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135217 นางสาว                   ยงนภา อุรารส สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135218 นางสาว                   รัตนาภรณ ไชยสาร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135219 นาย                      วีรพล มีบุญ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135220 นางสาว                   วริศรา หมื่นสุข สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135221 นาย                      วิษณุ สุพันธ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135223 นางสาว                   ศรัญญา โพธิ์งาม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135224 นาย                      สุรศักด์ิ จําปาดง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135225 นางสาว                   สุวนันท จันทรัตน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135226 นางสาว                   สุพินดา ผังคี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135227 นางสาว                   สุนิษา งามพรม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135228 นางสาว                   จารุภา ยติรัตนกวี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135229 นาย                      สุธน บัวแกว สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135230 นางสาว                   หทัยรัตน พวงจําปา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135233 นางสาว                   อุไรวรรณ บุรีวงศ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135234 นางสาว                   อรทัย ทัดแกว สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135235 นาย                      ธนวัฒน แกววิชัย สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135236 นางสาว                   บุษบาวรรณ ดวนใหญ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135238 นางสาว                   ปภัสสร การะเกษ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135239 นางสาว                   รัชนก สุขพันธ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135240 นางสาว                   รัชนียกรณ จําปาทิพย สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135241 นางสาว                   เจนจิรา เหมือนชอบ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135242 นางสาว                   กัลยาณี จันทรดวงศรี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135243 นาย                      พิสิฐ สีโวหะ (ตัดสิทธิ์ทุนสังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135245 นางสาว                   ฤทัย แปงกลาง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135246 นาย                      ยุธนัน เลิศลน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135248 นาย                      จักรกิตต์ิชากร พันธผา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135249 นางสาว                   สุรีพร ไชยฮัง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135252 นางสาว                   รัชนก บุระขันธ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135253 นางสาว                   เบญจมาศ บัวบุตร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135255 นางสาว                   มณีพร มานะโพน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135256 นาย                      สันติ ประการแกว สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135257 นาย                      สุเมธ จําปาพันธ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141352 5514135258 นาย                      ณรงคฤทธิ์ ตะเคียนซก สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135301 นางสาว                   วานิสา มังสุลัย สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135303 นางสาว                   อัจฉราภรณ ศรีสวัสด์ิ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135304 นางสาว                   ศิริพร เขียวออน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135305 นางสาว                   ชมภู ไกรรักษ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135306 นางสาว                   อชาวดี เข็มทอง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135307 นางสาว                   ปวีณนุช แกวเหลา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135308 นางสาว                   สุภาพร บัวพันธ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135309 นางสาว                   ลัดดา กัณหา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135310 นางสาว                   รุงฤดี คํางาม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135311 นางสาว                   วิภาดา เชื่อสอน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135312 นางสาว                   จินตนารัตน พันธแกน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135313 นาย                      อภินัทธ พลชัย สังคมศึกษา 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135314 นางสาว                   นฤมล พรมลิ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135315 นางสาว                   ศิริพร ไกรษี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135316 นางสาว                   กนกวรรณ พวงจําปา สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135317 นางสาว                   ณภารัตน ยางงาม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135318 นางสาว                   ปยะรัตน รัคราช สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135319 นางสาว                   ศิริยาภรณ หารบุรุษ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135320 นางสาว                   ชดาพร ศรีละออน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135321 นางสาว                   เครือวัลย ครบสุวัน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135322 นางสาว                   ภาณุมาศ อาจหาญ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135323 นางสาว                   อัจฉราภรณ งามมาก สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135325 นาย                      สมประสงค สมศิริ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135326 นางสาว                   กนิดา ใสสวาง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135327 นางสาว                   ธัณญรัตน ประเจริญ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135328 นางสาว                   จิรารักษ บุญชู สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135329 นางสาว                   อรทัย บึงไกร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135330 นางสาว                   อรวี ใยนนท สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135332 นางสาว                   สุภาพร สมอ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135333 นางสาว                   สิริพร บัวหอม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135335 นาย                      อรรถพล ผิวเหลือง สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135338 นางสาว                   ฐิตาพร บุริวงศ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135339 นางสาว                   ชญาณิษฐ ปรือปรัก สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135340 นางสาว                   สาวิตรี เพียะวงค สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135341 นางสาว                   จีราภรณ เชตะวัน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135343 นางสาว                   จิราวรรณ สงคราม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135344 นางสาว                   เดือนเพ็ญ สังขาว สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135345 นาย                      กุลสิทธิ์ คงสิน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135346 นางสาว                   ธัญรดา ประเสริฐชาติ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135347 นางสาว                   สํารวย อวยพร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135348 นางสาว                   โสภิต สารมิตร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135349 นาย                      จารุพันธ อุทิตบุตร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135350 นางสาว                   อารีรัตน พันธศรี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135351 นางสาว                   ศศิธร เกษหอม สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135352 นางสาว                   ศศิภรณ อินทโร สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135353 นาย                      ไชยยา เสมศรี สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135354 นางสาว                   กานดา จันโท สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135355 นาย                      ณัฐพงษ ชมภูวงค สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135356 นางสาว                   พัชริกา พิมพสมาน สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135357 นางสาว                   ศิริขวัญ เสนาพันธ สังคมศึกษา 
1/2559 ชลธิชา โรจนแสง+คณะ คณะ ครุศาสตร 1005811 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 55141353 5514135358 นางสาว                   พวงประภา จันทะเสน สังคมศึกษา 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1552104+ การฟงและการพูด 3 55223611 5522361129 นางสาว                   การะเกด รัตนพันธ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1551115 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 55223611 5522361129 นางสาว                   การะเกด รัตนพันธ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1681103 ภาษาเขมรเบื้องตน 55223611 5522361129 นางสาว                   การะเกด รัตนพันธ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544801 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 55224041 5522404107 นาย                      ชลธิศ พรหมทา การตลาด 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 55227031 5522703141 นาย                      จตุรงค สิงหฬ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1671104 ภาษาลาวเบื้องตน 55227031 5522703141 นาย                      จตุรงค สิงหฬ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 55227031 5522703141 นาย                      จตุรงค สิงหฬ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553303+ การบริหารการพัฒนา 55227032 5522703232 นาย                      กิตติพงษ สายปาน รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2504902+ สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 55227032 5522703232 นาย                      กิตติพงษ สายปาน รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553316 การบริหารเชิงกลยุทธ 55227032 5522703232 นาย                      กิตติพงษ สายปาน รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 55227032 5522703232 นาย                      กิตติพงษ สายปาน รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552101+ การปกครองทองถิ่นไทย 55227032 5522703259 นาย                      ณัฐธพงษ   พันธวิไล รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552301+ นโยบายสาธารณะและการวางแผน 55227032 5522703259 นาย                      ณัฐธพงษ   พันธวิไล รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562309 กฎหมายอาญา 2 55227032 5522703259 นาย                      ณัฐธพงษ   พันธวิไล รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562310 กฎหมายอาญา 3 55227032 5522703259 นาย                      ณัฐธพงษ   พันธวิไล รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 โชคชัย ไตรยสุทธิ์+วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5564603+ กําลังวัสดุ 55228311 5522831107 นาย                      อิทธากร ทองทับ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 55228311 5522831107 นาย                      อิทธากร ทองทับ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 โชคชัย ไตรยสุทธิ์+วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5561001 คณิตศาสตรวิศวกรรมโยธา 55228311 5522831107 นาย                      อิทธากร ทองทับ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553602 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 56120012 5612001255 นาย                      ภูริวัจน โสภัคคธนานนท รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553404 การวางแแผนและการบริหารเชิงกลยุทธ 56120012 5612001255 นาย                      ภูริวัจน โสภัคคธนานนท รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553107 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 56120012 5612001255 นาย                      ภูริวัจน โสภัคคธนานนท รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552402 นโยบายสาธารณะ 56120012 5612001255 นาย                      ภูริวัจน โสภัคคธนานนท รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 56120013 5612001309 นาย                      ชาญณรงค ไชยสาร รัฐศาสตร 
1/2559 กิตติชัย ขันทอง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2552505 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมฯ 56120013 5612001309 นาย                      ชาญณรงค ไชยสาร รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56120013 5612001309 นาย                      ชาญณรงค ไชยสาร รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56120013 5612001309 นาย                      ชาญณรงค ไชยสาร รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2552601 การเมืองการปกครองทองถิ่น 56120013 5612001312 นางสาว                   รัตนา รัตนะวัน รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553602 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 56120013 5612001312 นางสาว                   รัตนา รัตนะวัน รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553107 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 56120013 5612001312 นางสาว                   รัตนา รัตนะวัน รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562310 กฎหมายอาญา 3 56120013 5612001312 นางสาว                   รัตนา รัตนะวัน รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 56120013 5612001312 นางสาว                   รัตนา รัตนะวัน รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4000106+ การคิดและการตัดสินใจ 56120013 5612001312 นางสาว                   รัตนา รัตนะวัน รัฐศาสตร 
1/2559 กิตติชัย ขันทอง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2552505 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมฯ 56120013 5612001325 นาย                      วิโรจน หงศิริ รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553107 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 56120013 5612001325 นาย                      วิโรจน หงศิริ รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56120013 5612001325 นาย                      วิโรจน หงศิริ รัฐศาสตร 
1/2559 กิตติชัย ขันทอง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2552505 ความสัมพันธและนโยบายตางประเทศของกลุมฯ 56120013 5612001326 นาย                      นครินทร ทองมนต รัฐศาสตร 
1/2559 ลือศักด์ิ แสวงมี วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553206 ระบบรัฐสภาไทย 56120013 5612001326 นาย                      นครินทร ทองมนต รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56120013 5612001326 นาย                      นครินทร ทองมนต รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 56120014 5612001415 นางสาว                   สุภิญญา วิทา รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553602 การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553107 เศรษฐกิจและการเมืองระหวางประเทศ 56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552402 นโยบายสาธารณะ 56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2551401 การเมืองการปกครอง 56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562310 กฎหมายอาญา 3 56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2500102+ วิถีไทย 56120014 5612001429 นางสาว                   พิชญาภา งามตรง รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4000107 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 56120014 5612001448 นาย                      อภิสิทธิ์ กะตะศิลา รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562309 กฎหมายอาญา 2 56120014 5612001448 นาย                      อภิสิทธิ์ กะตะศิลา รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2551201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 56120014 5612001448 นาย                      อภิสิทธิ์ กะตะศิลา รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1561110 ภาษาญ่ีปุนเบื้องตน 56120014 5612001448 นาย                      อภิสิทธิ์ กะตะศิลา รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563520 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 56120014 5612001448 นาย                      อภิสิทธิ์ กะตะศิลา รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552207 รัฐ และประชาสังคม 56120014 5612001448 นาย                      อภิสิทธิ์ กะตะศิลา รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56120015 5612001553 นาย                      นนทกานต มากมูล รัฐศาสตร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252102 นาย                      เกียรติศักด์ิ คําเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252102 นาย                      เกียรติศักด์ิ คําเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252102 นาย                      เกียรติศักด์ิ คําเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมฯ 56122521 5612252102 นาย                      เกียรติศักด์ิ คําเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123705+ การศึกษาวงจรและการซอมบํารุงไมโครคอมฯ 56122521 5612252102 นาย                      เกียรติศักด์ิ คําเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123644 การบริหารและการออกแบบเครือขาย 56122521 5612252102 นาย                      เกียรติศักด์ิ คําเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4124608 เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุมเมฆ 56122521 5612252102 นาย                      เกียรติศักด์ิ คําเลิศ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252106 นาย                      นฤชา ฝากทอง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252106 นาย                      นฤชา ฝากทอง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252106 นาย                      นฤชา ฝากทอง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252107 นาย                      นลธวัช จันทะพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252107 นาย                      นลธวัช จันทะพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252107 นาย                      นลธวัช จันทะพันธ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252110 นาย                      พงศกร คําเพราะ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252110 นาย                      พงศกร คําเพราะ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252110 นาย                      พงศกร คําเพราะ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252111 นาย                      พงศธร สมใจ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252111 นาย                      พงศธร สมใจ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252111 นาย                      พงศธร สมใจ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252114 นาย                      เรืองเศรษฐ ไชยสิทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252114 นาย                      เรืองเศรษฐ ไชยสิทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252114 นาย                      เรืองเศรษฐ ไชยสิทธิ์ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252116 นาย                      สนธยา คูหา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252116 นาย                      สนธยา คูหา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252116 นาย                      สนธยา คูหา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252119 นาย                      สุทธิพันธ วิชาเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252119 นาย                      สุทธิพันธ วิชาเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252119 นาย                      สุทธิพันธ วิชาเรือง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252122 นาย                      เสกสรร คําตา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252122 นาย                      เสกสรร คําตา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252122 นาย                      เสกสรร คําตา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252130 นาย                      อํานาจ หงษอินทร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252130 นาย                      อํานาจ หงษอินทร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252130 นาย                      อํานาจ หงษอินทร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252132 นาย                      เอกพงษ หอมจันทร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252132 นาย                      เอกพงษ หอมจันทร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252132 นาย                      เอกพงษ หอมจันทร วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252137 นางสาว                   พัชรพรรณ สุวรรณพงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252137 นางสาว                   พัชรพรรณ สุวรรณพงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252137 นางสาว                   พัชรพรรณ สุวรรณพงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252139 นางสาว                   วิลาวัลย สุขกรมใส วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252139 นางสาว                   วิลาวัลย สุขกรมใส วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252139 นางสาว                   วิลาวัลย สุขกรมใส วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122521 5612252145 นางสาว                   อิสริยาภรณ พรหมภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122521 5612252145 นางสาว                   อิสริยาภรณ พรหมภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122521 5612252145 นางสาว                   อิสริยาภรณ พรหมภักดี วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252201 นาย                      จักรพงษ เนตรวงค วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252201 นาย                      จักรพงษ เนตรวงค วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252201 นาย                      จักรพงษ เนตรวงค วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252202 นาย                      ณัฐพล ปยะวงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252202 นาย                      ณัฐพล ปยะวงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252202 นาย                      ณัฐพล ปยะวงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252203 นางสาว                   ขวัญชนก ไขแสง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252203 นางสาว                   ขวัญชนก ไขแสง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252203 นางสาว                   ขวัญชนก ไขแสง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 สุพจน สิงหัษฐิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4121701+ ดิจิตอลเบื้องตน 56122522 5612252203 นางสาว                   ขวัญชนก ไขแสง วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252204 นาย                      ณัฐวัฒน ปยะวงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252204 นาย                      ณัฐวัฒน ปยะวงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252204 นาย                      ณัฐวัฒน ปยะวงษ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252206 นาย                      จิรานุวัฒน สงผัด วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252206 นาย                      จิรานุวัฒน สงผัด วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252206 นาย                      จิรานุวัฒน สงผัด วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252215 นางสาว                   เกตนิกา บุตรศรี วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252215 นางสาว                   เกตนิกา บุตรศรี วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252215 นางสาว                   เกตนิกา บุตรศรี วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252216 นาย                      พชรพล พรหมทา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252216 นาย                      พชรพล พรหมทา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252216 นาย                      พชรพล พรหมทา วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252218 นาย                      คเณศ สายงาม วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252218 นาย                      คเณศ สายงาม วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252218 นาย                      คเณศ สายงาม วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252221 นาย                      พรภวิษย พวงพลอย วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252221 นาย                      พรภวิษย พวงพลอย วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252221 นาย                      พรภวิษย พวงพลอย วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4124509 การสื่อสารระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร 56122522 5612252221 นาย                      พรภวิษย พวงพลอย วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252224 นาย                      ชัยวุฒิ ปทุมรัตน วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252224 นาย                      ชัยวุฒิ ปทุมรัตน วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252224 นาย                      ชัยวุฒิ ปทุมรัตน วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252230 นาย                      วชิรวิทย บัวศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252230 นาย                      วชิรวิทย บัวศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252230 นาย                      วชิรวิทย บัวศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 กนิษฐา อินธิชิต ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124920 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร 56122522 5612252234 นางสาว                   นวลอนงค คชแพทย วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 เจษฎา ชาตรี ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124507 การทําเหมืองขอมูล 56122522 5612252234 นางสาว                   นวลอนงค คชแพทย วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ชูเกียรติ พงศพนาพิพัฒน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563119 การพัฒนาบุคลิกภาพ 56122522 5612252234 นางสาว                   นวลอนงค คชแพทย วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254101 นาย                      ชญาดา วงศทอง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254104 นาย                      สุวทัศ ดวงจันทร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254105 นางสาว                   กฤติยาภรณ บุญมาทน สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254111 นางสาว                   จินตนา ดาสันทัด สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254112 นางสาว                   ชลิตา นาจําปา สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254115 นางสาว                   นิชากร คมใส สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254116 นางสาว                   ปติญญา บุญสนัด สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254117 นางสาว                   ปทมาวดี พันธวิลัย สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254118 นางสาว                   ปาริชาติ หนูเส็ง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254120 นางสาว                   เปรมฤทัย ดอกจันทร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254122 นางสาว                   พิมพ ศรีบุญเรือง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254123 นางสาว                   มาริสา บุญเชิญ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254124 นางสาว                   เมทินี ทองบาง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254125 นางสาว                   ชัญญาณัฐ สุยังกุล สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254127 นางสาว                   วารุณี มีคุณ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254129 นางสาว                   วิลาวัณย หินขาว สาธารณสุขชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254132 นางสาว                   สมควร ลานุสัตย สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254135 นางสาว                   สุกัญญา แจงสวาง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254136 นางสาว                   สุจิตรา คําเครื่อง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254140 นางสาว                   สุวลักษณ จันทะสุข สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254141 นางสาว                   หรรษา แกวพวง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254143 นางสาว                   อักษรสวรรค สิงทอง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254145 นางสาว                   อุษณา สะอาด สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254146 นางสาว                   รัชนีกร พันธแกว สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254147 นางสาว                   ทับทิม สาระทา สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254149 นางสาว                   พรไพลิน อรุณชัย สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122541 5612254150 นางสาว                   อินทุอร รักชาติ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254201 นาย                      ชัชชัย บุญตะนัย สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254207 นางสาว                   ขนิษฐา ชารี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254211 นางสาว                   จิราภรณ อินทรสุข สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254213 นางสาว                   ธิดาวรรณ วรงค สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254217 นางสาว                   ปาริชาต แกะทอง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254218 นางสาว                   ปาริชาติ พิลา สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254221 นางสาว                   จุฑาทิพย ชุมมาก สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254222 นางสาว                   ฟาอภัย ทองเต็ม สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254223 นางสาว                   มุกดา กัญญาพันธ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254225 นางสาว                   ฤทัยรัตน นันทะเสน สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254226 นางสาว                   วรรณยุพา โอชารส สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254227 นางสาว                   วิจิตรา สีเสมอ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254228 นางสาว                   วิลาวัลย พันธคําภา สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254234 นางสาว                   สุกัญญา สุวรรณการ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254235 นางสาว                   สุกาญดา ขอสืบ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254236 นางสาว                   สุชาวดี ศรีปราช สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254237 นางสาว                   สุพรรณิการ บุตรดี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254239 นางสาว                   สุวรรณี ทองนวม สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254241 นางสาว                   อภิชญา รวมทรัพย สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254242 นางสาว                   อภิชญา ดวงมณี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254244 นางสาว                   อารีรัตน ศรีคําภา สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254245 นางสาว                   เอมพิการ คําโฮม สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254246 นางสาว                   พัสตราภรณ สีดี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254247 นางสาว                   ณัฐกรณ กิตวัน สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254248 นางสาว                   วิลัยลักษณ โพพิลา สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254249 นางสาว                   ทัศนีย อัญญะโพธิ์ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122542 5612254250 นางสาว                   ศศิธร นัยนิตย สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254301 นางสาว                   จินตนา เรืองจันทึก สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254302 นางสาว                   นฤมล กองจันทร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254303 นางสาว                   กาญจนรัตน จิตรจร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254305 นางสาว                   พัณนิดา บุญศักด์ิ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254306 นางสาว                   บุษบา ประวะศรี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254307 นางสาว                   ภัสสร สภาวะหา สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254310 นางสาว                   สุมาลี พันธวิลัย สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254312 นางสาว                   วรรณพร คชพันธ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254313 นางสาว                   วิภาพร หลาธรรม สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254314 นางสาว                   สุนันทา ขันคํา สาธารณสุขชุมชน 
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1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254315 นางสาว                   รุงนภา พันธศรี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254318 นางสาว                   ปริญญา เหลืองทอง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254320 นาย                      นันทวัฒน ต้ังมั่น สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254322 นางสาว                   จริยา มุทาพร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254323 นางสาว                   อรุณรัตน ผิวทอง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254324 นางสาว                   สุทธิดา ดงอุทิศ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254325 นาย                      ธนพล นามบุญมี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254326 นางสาว                   เครือมาศ ศักดาวงศ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254327 นางสาว                   นวลจันทร บุญเย็น สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254328 นางสาว                   จิตรา บุญมี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254329 นางสาว                   พัชรี ศรีอินทร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254330 นางสาว                   ฐิติมา เหลาสิงห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254332 นางสาว                   สุกัญญา ศรศรี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254333 นางสาว                   สกุลรัตน สุวรรณ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254335 นางสาว                   นริษา แสงทอง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254337 นางสาว                   สุปราณี คําโสภา สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254338 นางสาว                   พัชนี ศิริป สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254340 นางสาว                   ภาพิมล อรอินทร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254341 นางสาว                   วาสนา ขันแกว สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254343 นางสาว                   จิราภรณ บัวงาม สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254345 นางสาว                   สายสมร บุญสงค สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254346 นางสาว                   วิภาวรรณ วรรณทวี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254347 นางสาว                   ศุภราภรณ ภาพันธ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254348 นางสาว                   พัชริดา เชื้อทอง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254349 นางสาว                   สุดารัตน จังอินทร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122543 5612254350 นางสาว                   ธิดาภรณ กุลวิบูรณ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122544 5612254401 นางสาว                   นภาพร สายทอง สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122544 5612254402 นางสาว                   อุมา รังษี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122544 5612254403 นางสาว                   ชาลิดา อุตราศรี สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122544 5612254404 นางสาว                   กวิสทรารินทร คะณะพันธ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122544 5612254405 นางสาว                   นีลวรรณ แสงสิงห สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074817 การฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56122544 5612254411 นางสาว                   เสาวลักษณ อินญาพงษ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4124811 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร 56122551 5612255101 นาย                      ณัฐพงศ เน้ือทอง วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4124811 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร 56122551 5612255102 นาย                      ปญญา เทพอาษา วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4124811 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร 56122551 5612255104 นาย                      รณชัย คําภูดี วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4124811 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร 56122551 5612255107 นางสาว                   เกตุวดี คําลอย วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4124811 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร 56122551 5612255109 นาย                      บรรพต ศรีกุล วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4124811 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร 56122551 5612255112 นาย                      อริญชัย เพ็งพันธ วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4124811 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร 56122551 5612255115 นาย                      ธนกฤต เหลืองวงษ วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 วันวิสาข รุงแกว มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4124811 การฝกประสบการณวิชาชีพวิศวกรรมซอฟตแวร 56122551 5612255117 นาย                      ชิตพล สีหะวงษ วิศวกรรมซอฟตแวร 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334102 นางสาว                   เกวลี โพธิวัฒน ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334103 นางสาว                   เกษมณี ปล้ืมใจ ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334104 นางสาว                   ขวัญประภา นามวงษา ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334107 นางสาว                   เบญจมาศ ดวงตา ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334108 นางสาว                   ปฏิญญา จันทะเสน ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334110 นางสาว                   มุกศริน ทาทอง ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334113 นางสาว                   วิมล ประชุมวงศ ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334117 MR.                      PANGA PEACH ภาษาญ่ีปุน 
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1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334120 นางสาว                   ปณิชา สัมโย ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334121 นางสาว                   อัญชลี มาคูณตน ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334123 นางสาว                   ยุภาภรณ ตรีคํา ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334126 นางสาว                   กันยาพร ศรีบาง ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334127 นางสาว                   พวงแกว อุปสุข ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334128 นางสาว                   อัญรินทร เทียมสิงห ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334129 นางสาว                   วิภาวรรณ แสนสุข ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334130 นางสาว                   ลําไพร พันธโชติ ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334131 นางสาว                   พิมประพร สุวรรณดี ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334133 นาย                      ธิติวัฒน ตันติยนุกูลชัย ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 สุทธิดา พันธุโคตร มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1564802 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาญ่ีปุน 56123341 5612334135 นางสาว                   รัชนี สวางแกว ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  6004801 สหกิจศึกษา 56123341 5612334135 นางสาว                   รัชนี สวางแกว ภาษาญ่ีปุน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336101 นาย                      ชัยวัฒน คํามา ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1572304 ไวยากรณภาษาจีน 2 56123361 5612336101 นาย                      ชัยวัฒน คํามา ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336104 นาย                      อาคม โถทอง ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336106 นางสาว                   จิราพร แกนเมือง ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336114 นางสาว                   มะลิวัลย ศิริวงษ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336117 นางสาว                   ศรีสุดา แกววงษา ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1572304 ไวยากรณภาษาจีน 2 56123361 5612336117 นางสาว                   ศรีสุดา แกววงษา ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336121 นางสาว                   สุพัชฌา นามวงค ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336123 นางสาว                   สุภาพร ศิรินัย ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336124 นางสาว                   สุวนันท ศรียันต ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336127 นางสาว                   สุวรรณา กระโพธิ์ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336128 นางสาว                   เสาวรส พงษสุระ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123361 5612336131 นางสาว                   ณัฐณิชา พรมตา ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336201 นางสาว                   สุพัตรา สิงหาราโท ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336202 นางสาว                   ปฏิพร ตันตระกูล ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336204 นางสาว                   จุฬาลักษณ บุญยอ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336208 นางสาว                   ปาริฉัตต แหวนเงิน ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336209 นางสาว                   กัญญาภัค กาละปด ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336210 นางสาว                   ภัคธีมา คําเลิศ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336212 นางสาว                   จุฑารัตน ใยพงษ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336213 นางสาว                   สมใจ ขันวงษ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336218 นางสาว                   จุฬามณี นิยมวงษ ภาษาจีน 
1/2559 จุฑาสินี ชนะศึก มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573604 การแปลจีน-ไทย 56123362 5612336218 นางสาว                   จุฬามณี นิยมวงษ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336220 นางสาว                   สุวิมล พัฒนนิธิกุล ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336221 นางสาว                   เฟองฟา สารภาพ ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336222 นาย                      จิรายุสพงษ ภาเข็ม ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336226 นางสาว                   ขนิษฐา นิยม ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336228 นางสาว                   เปรมยุดา ตนบุญ ภาษาจีน 
1/2559 จุฑาสินี ชนะศึก มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573604 การแปลจีน-ไทย 56123362 5612336228 นางสาว                   เปรมยุดา ตนบุญ ภาษาจีน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1572304 ไวยากรณภาษาจีน 2 56123362 5612336228 นางสาว                   เปรมยุดา ตนบุญ ภาษาจีน 
1/2559 จุฑาสินี ชนะศึก มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573604 การแปลจีน-ไทย 56123362 5612336230 นางสาว                   อนุสรา สุดดี ภาษาจีน 
1/2559 วิภาวดี ทวี มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1573804 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาจีน 56123362 5612336230 นางสาว                   อนุสรา สุดดี ภาษาจีน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351102 นาย                      จิระ สรอยทอง การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351103 นาย                      ณัฐวุฒิ คํามูล การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351105 นาย                      ฉัตรชัย คุณโคกสูง การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351106 นาย                      ทรงวุฒิ ไชยวัฒน การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351107 นาย                      บันลือศักด์ิ จอนหอมเฮา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351108 นาย                      วราฤทธิ์ เขียวออน การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351112 นาย                      สหรัฐ กาญจนพัฒน การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351114 นางสาว                   กิตติยา คําโสภา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351115 นางสาว                   คณิตฐา จันทร การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351117 นางสาว                   จิราพร โมราช การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351119 นางสาว                   ดวงเดือน ปานาตี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351120 นางสาว                   ดาวเรือง กล่ินแกว การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351123 นางสาว                   นิศามณี นามอุทา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351126 นางสาว                   มัชฌิมาพร สิงหเงิน การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351127 นางสาว                   ยุพาพร ศรีคํา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351128 นางสาว                   รุงรัศมี ภักดี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351132 นางสาว                   ศุภักษร สอนจิตร การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351133 นางสาว                   สุพรรณี เงาศรี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351138 นางสาว                   สายรุง ขันติวงศ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351139 นางสาว                   ชมัยพร แสงสันต การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351141 นาย                      กิตติ ขวัญเงิน การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351142 นาย                      นายสุพจน อินตะนัย การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351143 นางสาว                   พัชรียา บุญทูล การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351144 นางสาว                   เดือน กมล การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351145 นาย                      นายปฏิพล พันธงาม การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351146 นางสาว                   ศินีนาถ วิเศษพงษ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351148 นางสาว                   โชติรส บุญทัน การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธนพล วิยาสิงห+บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123511 5612351149 นางสาว                   กรรณิการ ทุมภา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351201 นาย                      เอกรินทร ปราบวงศา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351202 นาย                      พงษนิวัฒน ภูลสวัสด์ิ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351203 นาย                      ธนพงศ สีหะวงษ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351205 นาย                      ปยะชัย บุญใหญ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351206 นางสาว                   จุฑารัตน ศรีภักด์ิ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351210 นางสาว                   สุริลักษณ สุริยุทธ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351213 นาย                      อภิชัย ทองสุทธิ์ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351214 นางสาว                   เกวลี คําเฟอย การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351215 นาย                      นัฐนัย ขันติวงศ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351216 นาย                      ภาณุพงศ ศรีภาค การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351219 นาย                      จารุวัฒน วรบุตร การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351220 นาย                      พูนทอง ยอดไธสง การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351224 นาย                      ภาคภูมิ ศรีภาค การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351232 นางสาว                   ณิฐินันท ปานประชาติ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351233 นางสาว                   สุดาภรณ ศรีดาว การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351237 นาย                      ณัฐพงศ อาสนสุวรรณ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 อานนท ต้ังพิทักษไกร+ภาวดี ทะไกรราช มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123512 5612351240 นางสาว                   นฤตา ใจคํา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เอมอร แสนภูวา+บูรณเชน สุขคุม  2534803 การฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 56123513 5612351313 นาย                      ชัยภัทร โพธิบุตร การพัฒนาชุมชน 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361104 นาย                      บุญญฤทธิ์ จันทรแจง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361105 นางสาว                   กนกรัตน ตองอบ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361111 นางสาว                   จันทรจิรา เรือนทะยา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361113 นางสาว                   จิญาภรณ บรรลุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361116 นางสาว                   จิไธสงค อินธิเดช ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361117 นางสาว                   จีรวรรณ คุมครอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361118 นางสาว                   โชติกา จักษุคํา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361119 นางสาว                   ดารุณี สืบศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553109 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 56123611 5612361119 นางสาว                   ดารุณี สืบศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361120 นางสาว                   ธดากรณ สุคนธรส ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553109 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 56123611 5612361120 นางสาว                   ธดากรณ สุคนธรส ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361125 นางสาว                   เบญจมาศ โกฏิทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361126 นางสาว                   ประภัสรา สีเหลือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553109 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 56123611 5612361126 นางสาว                   ประภัสรา สีเหลือง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361127 นางสาว                   เพ็ญนภา ศิรินัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361134 นางสาว                   ลลิตา แกรมกรา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553109 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 56123611 5612361134 นางสาว                   ลลิตา แกรมกรา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361135 นางสาว                   วรางคณา วงษดี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361146 นาวสาว                   สุธิดา สมัครผล ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553109 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 56123611 5612361146 นาวสาว                   สุธิดา สมัครผล ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361147 นางสาว                   สุธิดา พุทธกุล ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123611 5612361148 นางสาว                   สุภาพร ทองบาง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361202 นาย                      อดิศร ทองยุน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361205 นางสาว                   อรพันธ พรรษา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361206 นางสาว                   อรอนงค โพธิ์นอก ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361209 นางสาว                   ปรีชญา บุญหวาน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361210 นางสาว                   วิสุดา คณะราษฎร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361211 นางสาว                   เบญญทิพย ผลวิสุทธิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553109 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 56123612 5612361211 นางสาว                   เบญญทิพย ผลวิสุทธิ์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361212 นางสาว                   ทอปด เกษตรภิบาล ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361213 นางสาว                   ศิริพร โจระโส ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361216 นาย                      ศุภชัย หงษศิริ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361217 นางสาว                   วิภาพร แหวนเงิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361218 นางสาว                   กนกวรรณ อุรารส ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361219 นางสาว                   ณิภาพร ทองแสง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361220 นางสาว                   กนกนันท กันยา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361222 นางสาว                   อรุณี ทองหลอ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361224 นางสาว                   ปยธิดา ดวงศรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361225 นางสาว                   นุศรา พันธดี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361226 นางสาว                   ณิชกานต คําเหมา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361227 นางสาว                   ศิริรัตน มูลจัด ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361228 นางสาว                   พิชญาภา สุดสวาท ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361229 นางสาว                   ฉัตรธิดา สายสี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1553109 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 56123612 5612361229 นางสาว                   ฉัตรธิดา สายสี ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361233 นางสาว                   คารมย สีมาโรริส ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361236 นางสาว                   ศศิประภา อภัยวงค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361237 นางสาว                   อรสา จันทอง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361238 นางสาว                   ณัชทิชา ไชยนคร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361240 นางสาว                   ลลิตา เหมะธุลิน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361241 นางสาว                   ศุภศิริ มะปราง ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361245 นางสาว                   จิราพร ไกยวงค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361248 นางสาว                   พิมลรัตน เสียงออน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123612 5612361249 นางสาว                   วินันญา เคารพ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123613 5612361301 นางสาว                   ซาราย อาจใจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123613 5612361320 นางสาว                   กัญญารัตน บุญเพิ่ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123613 5612361322 นางสาว                   ยลดา การะเกษ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554806 การฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56123613 5612361324 นางสาว                   สุกัญญา พรมชาติ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401002 นาย                      ธวัชสิน มานุช การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401003 นาย                      วัชรพล เครือแสง การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401006 นางสาว                   กรรณจณา แซตัน การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401008 นางสาว                   กาญจนา สุทธิสิน การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401011 นางสาว                   คณาทิพย ไชยชนะ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401012 นางสาว                   แคทรียา ไกรทอง การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401013 นางสาว                   จิณัฐตา เดชอนันต การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401014 นางสาว                   จิราวรรณ จันทรัตน การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401018 นางสาว                   ชุติมา บริสุทธิ์ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401021 นาย                      สุกฤต สุขะตะ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401027 นางสาว                   ปทมาวรรณ ชนะนิล การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401028 นางสาว                   ปภัสสร มารมย การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401033 นางสาว                   ยุพิน พรมไพร การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401035 นางสาว                   รวีวรรณ ดวงแกว การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401039 นางสาว                   ศิรินันท มัคคที การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401042 นางสาว                   สุกัญญา รักษาพันธ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401043 นางสาว                   สรัญญา คําโสภา การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401045 นางสาว                   สุดารัตน บัวไข การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401046 นางสาว                   สุพรรษา สอ้ิงทอง การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124010 5612401049 นางสาว                   อรอนงค พุมเพ็ชร การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401204 นาย                      อําพล แกวลอย การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401205 นาย                      อัมรินทร วงศแกว การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401206 นางสาว                   อนัญญา ไชยเนตร การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401207 นาย                      ศุภชัย ศรีทน การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401209 นางสาว                   การะเกษ เครือคุณ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401210 นางสาว                   อริสรา จันทรละออ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401213 นาย                      วีรภัทร สมสลาง การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401215 นางสาว                   อักษรศรี ประทุมวงศ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401216 นางสาว                   นันทิกานต เขาครอง การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401217 นางสาว                   มุกรินทร ปดชา การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401220 นางสาว                   ปาลิตา ระยับศรี การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401221 นาย                      สหพล พะวงษ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401222 นางสาว                   ปยะธิดา บุญยงค การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401225 นางสาว                   จิตติมา สมวงค การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401226 นางสาว                   สุวนันท นันทะบุตร การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401227 นางสาว                   วชิราพร กรไกร การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401228 นางสาว                   ผกาวดี ศรีสะอาด การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401232 นางสาว                   สุภาวิณี น่ิมนึก การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401233 นางสาว                   ณัฐยา บุญชวย การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401234 นางสาว                   ปุญชรัสมิ์ อิสาน การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401235 นาย                      อาทิตย บุตรดี การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401237 นางสาว                   รัฐชณันท พิทักษโคชญากุล การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401238 นางสาว                   นรินทรา หนองมวง การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401239 นางสาว                   วนิดา อัครชาติ การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401240 นางสาว                   ขวัญฤดี ชัยสาลี การทองเที่ยวและการโรงแรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401241 นางสาว                   จันจิรา ดาบุตร การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401243 นางสาว                   วัชรา ปลังนวน การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401244 นางสาว                   สุภาภรณ ทองภา การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401245 นางสาว                   จริยา พวงยอด การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ปาริฉัตร พงษคละ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3574801 การฝกประสบการณวิชาชีพการทองเที่ยวฯ 56124012 5612401246 นางสาว                   พนิดา บุรินทร การทองเที่ยวและการโรงแรม 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404101 นาย                      กรฤต พวงสาย การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404106 นางสาว                   ก่ิงแกว เบ็ญมาศ การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404110 นางสาว                   ทิพวัลย แซเลา การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404111 นางสาว                   ธิดาทิพย อุนเมือง การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404114 นางสาว                   ไพรินทร พระจันทรครึ่งซีก การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404115 นางสาว                   พิกุล มะนุตะ การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404120 นางสาว                   ศิริวรรณ ไชยตนเทือก การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404124 นางสาว                   อมลรัตน ทะสุนนท การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404125 นาย                      ทัศนัย ยิ่งยง การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404126 นาย                      เมทณี ปะวะเสนะ การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404127 นางสาว                   ศรีสุดา หงษทอง การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404128 นางสาว                   อารดา ใยเมา การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404129 นาย                      จักรีวัช เสนาพักตร การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404130 นางสาว                   วรรณา สุพงษ การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404132 นางสาว                   วิริยา แหลงหลา การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404133 นางสาว                   เจนจิรา ธรรมวัตร การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404140 นางสาว                   สุภาพร บุญขาว การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404141 MR.                      NEANG BARANG การตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544802 การฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56124041 5612404142 MR.                      DY DARITH การตลาด 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123641 การพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกิจ 56124071 5612407139 นางสาว                   วารุณี คําเข่ือง คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เกษม เปนาละวัด บริหารธุรกิจและการบัญชี 3592109 เศรษฐศาสตรจุลภาค 56124073 5612407303 นาย                      เกริกฤทธิ์ หงษศิริ คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เกษม เปนาละวัด บริหารธุรกิจและการบัญชี 3592109 เศรษฐศาสตรจุลภาค 56124073 5612407305 นาย                      วีระวุธ ศิริรัตนอัมพร คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4121703 พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 56124073 5612407305 นาย                      วีระวุธ ศิริรัตนอัมพร คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123641 การพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกิจ 56124073 5612407305 นาย                      วีระวุธ ศิริรัตนอัมพร คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 4121204 พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 56124073 5612407314 นาย                      รัฐพล รัตนเจริญ คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123508 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 56124073 5612407314 นาย                      รัฐพล รัตนเจริญ คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4121103+ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรและอัลกอริทึ่ม 56124073 5612407324 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์ โพธิ์สังข คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123641 การพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกิจ 56124073 5612407324 นาย                      ศักด์ิสิทธิ์ โพธิ์สังข คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เกษม เปนาละวัด บริหารธุรกิจและการบัญชี 3592109 เศรษฐศาสตรจุลภาค 56124073 5612407344 นางสาว                   ศิริวรรณ นวลงาม คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4123641 การพัฒนาซอฟตแวรทางธุรกิจ 56124073 5612407344 นางสาว                   ศิริวรรณ นวลงาม คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411304 นาย                      วิศวะพล เฉลิม การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411305 นาย                      ศราวุฒิ แซโหงว การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411306 นางสาว                   กิจประภา แตมงาม การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411308 นางสาว                   กรรณิการ ไชยมาศ การจัดการ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 56124113 5612411308 นางสาว                   กรรณิการ ไชยมาศ การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411309 นางสาว                   กรรณิการณ สีหะวงษ การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411313 นางสาว                   ทิฐินันท บับภา การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411315 นางสาว                   นิตยา มณีวงษ การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411316 นางสาว                   นิสารัตน เพชรสังหาร การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411318 นางสาว                   ประวิภา รันทร การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411319 นางสาว                   ปาริชาติ พวงมาศ การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411321 นางสาว                   ลําพูน อัคจันทร การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411323 นางสาว                   วิลาพร เน้ือทอง การจัดการ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411327 นางสาว                   สุภาภรณ บุญลํ้า การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411328 นางสาว                   เสาวลักษณ อินทรงาม การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411332 นางสาว                   จุฑามาศ หลาพรหม การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411333 นางสาว                   สาลินี ภูมิลําเนา การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411336 นางสาว                   พรมณี ภูมิสถาน การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411337 นางสาว                   สุภารัตน กล่ินพิกุล การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411338 นางสาว                   นิศาชน บุญตา การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411342 นางสาว                   ณัฐชยา ลาลุน การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411345 นางสาว                   ชมภูมาศ ศรีคราม การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411346 นางสาว                   ภารุณี ประวัติวิไล การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411347 นางสาว                   อรวรรณ สิงหแพง การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411348 นางสาว                   ปวีณา อุมาลี การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411350 นางสาว                   ศวินา คําชาลี การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411353 นาย                      พงษณรินทร ธุรี การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411354 นางสาว                   สุกัญญา อภัยศิลา การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411357 นางสาว                   รชนีกร เงินหมื่น การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411358 นางสาว                   แสงเดือน พรมสิทธิ์ การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411360 นางสาว                   พรนภา คําสุข การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411361 นางสาว                   วรรณนิสา ตรีสูน การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411364 นางสาว                   สุกานดา อภัยศิลา การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411365 นางสาว                   พรทิพย ศิลาโชติ การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411366 นางสาว                   สุธิดา ชื่นรส การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411369 นางสาว                   อัญญารัตน สมมุง การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411372 นางสาว                   อภิญญา พรหมพิลา การจัดการ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564802 ฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56124113 5612411373 นางสาว                   วิจิตรา สุวรรณวงษ การจัดการ 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501106 นาย                      พงษดนัย สมพร นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501110 นาย                      ภากร สุริพล นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501113 นาย                      วินัย สุขเมือง นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501115 นาย                      ศุภชัย เจริญธนทรัพย นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501119 นาย                      อนันตทชัย แกวสงา นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501120 นาย                      อภิสิทธิ์ ปทมะ นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501123 นางสาว                   เกศรินทร อยูเย็น นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501126 นางสาว                   นรินทร โคสิตา นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501131 นางสาว                   รักษสุดา บุดดี นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน+ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125011 5612501137 นางสาว                   สุดารัตน บริสุทธิ์ นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501201 นาย                      ไกรลักษณ ไชยโชติ นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501204 นาย                      ณัฐพล กาเผือก นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562423 กฎหมายลักษณะประกันภัย 56125012 5612501204 นาย                      ณัฐพล กาเผือก นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562420 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปล่ียน ให เชาทรัพยฯ 56125012 5612501204 นาย                      ณัฐพล กาเผือก นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 56125012 5612501204 นาย                      ณัฐพล กาเผือก นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501208 นาย                      พัฒนระพี สาโท นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501210 นาย                      มงคล เหงาแกว นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501211 นาย                      โยธิน เสาหงษ นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501212 นาย                      รัตนพล ชาติมนตรี นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501214 นางสาว                   ก่ิงกาญจน จุลพล นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501216 นาย                      สัตยา คํามั่น นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501229 นางสาว                   ภัสสร เรียงผาง นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501230 นางสาว                   เยาวภา ขันชัย นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501231 นางสาว                   รัชฎาพร โทศก นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501234 นางสาว                   ศิริกัญญา กุลบุตร นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501237 นางสาว                   สุธิดา บางใบ นิติศาสตร 
1/2559 เตชิต ศิรวงศเดชา+ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125012 5612501247 นาย                      เหิรฟา พรมนัส นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501308 นางสาว                   สวามินี ภูมิภักด์ิ นิติศาสตร 
1/2559 ลําไย สิงหสุข ครุศาสตร 1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 56125013 5612501308 นางสาว                   สวามินี ภูมิภักด์ิ นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562309 กฎหมายอาญา 2 56125013 5612501308 นางสาว                   สวามินี ภูมิภักด์ิ นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501309 นางสาว                   เปรมกมล วงษาสาย นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501310 นางสาว                   นิภาภัทร แกวคําปอด นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501315 นาย                      ตฤษณโชค อุดมผล นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501322 นางสาว                   วิชุดา ทองยุน นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501326 นาย                      บัณฑิตย ปรือปรัก นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501327 นาย                      สมศักด์ิ ชินทอง นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501330 นาย                      ภาณุวัฒน จันทคาด นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501337 นาย                      อัมรินทร กอนรัมย นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501340 นางสาว                   ปยาภรณ ปราบวงษา นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501341 นางสาว                   ณัฐภรณ ภูมิลําเนา นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501342 นางสาว                   ยุพดี ดวงใจ นิติศาสตร 
1/2559 ณัฐวัฒน บัวทอง+เตชิต ศิรวงศเดชา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125013 5612501344 นาย                      อภินันท เหมรานนท นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน+ภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125014 5612501401 นาย                      สมจิตร สืบสะอาด นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน+ภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125014 5612501402 นางสาว                   กฤษฎาภรณ สิทโท นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน+ภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125014 5612501404 นาย                      ณัฐวัฒน บรรลังก นิติศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562420 กฎหมายลักษณะซื้อขาย แลกเปล่ียน ให เชาทรัพยฯ 56125014 5612501404 นาย                      ณัฐวัฒน บรรลังก นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน+ภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125014 5612501408 นาย                      อนุพันธ แกวจันทร นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน+ภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125014 5612501409 นาย                      นครชัย สอนศรี นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน+ภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125014 5612501410 นาย                      พัฒนชัย ทุมพร นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน+ภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125014 5612501411 นางสาว                   สุดาพร สาลีสุข นิติศาสตร 
1/2559 วระเดช ภาวัตเวคิน+ภัควัฒน จรรยาสุทธิวงศ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564806 ฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56125014 5612501412 นาย                      ธนิตศักด์ิ มูลศิริ นิติศาสตร 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601102 นางสาว                   กนกขวัญ กองจันทร การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601106 นางสาว                   ก่ิงกาญจน ทิพพรม การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601108 นางสาว                   จริยาพร ชัยสอน การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601109 นางสาว                   จารุวรรณ จันดํา การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601112 นางสาว                   ฐิติมา สมพะวะ การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601113 นางสาว                   ณัฐกานต ตระกูลพงษ การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601114 นางสาว                   ทัตพิชา ใบเขียว การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601119 นางสาว                   บัวเลียน บุญธรรม การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601120 นางสาว                   ปฐมาวดี สอนสัตย การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601121 นางสาว                   ประภา จันทรโท การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601124 นางสาว                   พรนิภา เจริญนาม การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3524102+ การบัญชีชั้นสูง 2 56126011 5612601124 นางสาว                   พรนิภา เจริญนาม การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601125 นางสาว                   พรสุดา สถานพงศ การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601127 นางสาว                   พิมพิไล ดาวใส การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601128 นางสาว                   เพชรรินทร ใจสวาง การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601132 นางสาว                   มิลตา โพธิ์วัน การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601134 นางสาว                   ฤทัยรัตน เพชรรัตน การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601135 นางสาว                   ลลิตา ภูติยา การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601139 นางสาว                    ุสุกัญญา กาบบัว การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601144 นางสาว                   สุภารัตน อินสนอง การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601145 นางสาว                   สุวนันท เพชรรัตน การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601146 นางสาว                   หนูนิด ศรีจู การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601148 นางสาว                   อริญาภรณ พรรณา การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601149 นางสาว                   อัจฉราพรรณ พรมดวง การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601150 นางสาว                   อัญชลี พิลา การบัญชี 
1/2559 ปยฉัตร ทองแพง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126011 5612601151 นางสาว                   อําไพ มะลิลํา การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601206 นางสาว                    กัญญาณรมล รินทร การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601207 นางสาว                   ผองนภา ตระกูลพงษ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601209 นาย                      กอเกียรติ ศรีดวง การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601211 นางสาว                   อนุชตา สาระรัตน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601212 นางสาว                   สุภาวดี พงษเพชร การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601213 นางสาว                   ศิริพร ภูทิพย การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601214 นางสาว                   ทิฆัมพร หลาวทอง การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601215 นางสาว                   รัตนอามร ภูมาพันธ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601218 นางสาว                   เกศสุดา นาครินทร การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601219 นางสาว                   อุไรรัตน สิงหโคตร การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601220 นางสาว                   กชพรรณ สกุลลาเลิศ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601221 นางสาว                   ดุสิตา แหวนเพชร การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601222 นางสาว                   สุพิชญานันท สืบสิงห การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601223 นาย                      จักรพันธ มาหา การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601224 นางสาว                   รุงฤดี บุญจูง การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601225 นางสาว                   รสจริน พระเจริญ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601227 นางสาว                   สุภสรณ พันธุพาณิชย การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601228 นางสาว                   กัญญารัตน บาพิมาย การบัญชี 
1/2559 เจียระไน ไชยกาล  1552114 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประเทศ 1 56126012 5612601228 นางสาว                   กัญญารัตน บาพิมาย การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601229 นางสาว                   ผานิต แปลกจิตร การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601230 นางสาว                   จันทิมา บุญตา การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601231 นางสาว                   ศิริวรรณ วงษภักดี การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3524309 หลักการเบื้องตนเก่ียวกับระบบสารสนเทศ 56126012 5612601231 นางสาว                   ศิริวรรณ วงษภักดี การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601232 นางสาว                   วนิดา แจงสวาง การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601233 นางสาว                   ลัดดาวัลย เงานอ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601235 นางสาว                   กาญจณา บึงไกร การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601236 นางสาว                   เดือนนภา ไทยสะเทือน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601237 นางสาว                   มิ่งขวัญ พูนผักแวน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601239 นางสาว                   พิริญาภรณ เพ็ญชาลี การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601240 นางสาว                   สุธิดา โตมร การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601241 นางสาว                   ปติญญา บุญพบ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601243 นาย                      นิไกร ไชยสิงห การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601244 นางสาว                   ภคนันท แกวพิกุล การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601245 นางสาว                   อิสราภรณ ศิริเรือง การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601246 นางสาว                   จิราวรรณ มีชัย การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 56126012 5612601250 นางสาว                   วรรณนิสา สุตะพันธ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3531101+ การเงินธุรกิจ 56126012 5612601250 นางสาว                   วรรณนิสา สุตะพันธ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3522106+ การบัญชีตนทุน 56126012 5612601250 นางสาว                   วรรณนิสา สุตะพันธ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3522104+ การบัญชีชั้นกลาง 2 56126012 5612601250 นางสาว                   วรรณนิสา สุตะพันธ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500118 ทักษะการพูดข้ันพื้นฐานภาษาอังกฤษ 56126012 5612601250 นางสาว                   วรรณนิสา สุตะพันธ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3524103+ ทฤษฎีบัญชี 56126012 5612601250 นางสาว                   วรรณนิสา สุตะพันธ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3593301+ การวิเคราะหเชิงปริมาณ 56126012 5612601250 นางสาว                   วรรณนิสา สุตะพันธ การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126012 5612601251 นางสาว                   สุวณี ภูทิพย การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601301 นาย                      รัตนตรัย พรมสิทธิ์ การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601302 นางสาว                   กนกวรรณ ไตรพรม การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3522106+ การบัญชีตนทุน 56126013 5612601305 นางสาว                   กาญจนา วงศพินิจ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3521104+ หลักการบัญชีข้ันตน 56126013 5612601305 นางสาว                   กาญจนา วงศพินิจ การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601307 นางสาว                   จริยา นาวี การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601308 นางสาว                   จารุวรรณ วงศละคร การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601309 นางสาว                   จิราพร บุญหนัก การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601310 นางสาว                   จุรีรัตน พวงเพชร การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601311 นางสาว                   ชาลิดา สุภนาม การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601312 นางสาว                   ณัฐกานต แกนมั่น การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601314 นางสาว                   ธัญญารัตน นิลรัตน การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601316 นางสาว                   นิตยา มาพงษ การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601319 นางสาว                   บุญพรอม เหมือนตา การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601321 นางสาว                   ประภาพร เพชรินทร การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601322 นางสาว                   ปรารียา วุฒิยา การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601325 นางสาว                   พัชรา กะตะศิลา การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601326 นางสาว                   พัดชา สิมตะมะ การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601328 นางสาว                   เพชรรินทร มืดอินทร การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601333 นางสาว                   ยุพิน พรหมคุณ การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601335 นางสาว                   ละออง แสงรัตน การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601337 นางสาว                   วิชุดา จันทรสมุด การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601341 นางสาว                   สุชาลินี สิมมา การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601342 นางสาว                   สุดารัตน โจมสติ การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601345 นางสาว                   ยุพิน แกนโน การบัญชี 
1/2559 สุภาพร อามาตย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126013 5612601346 นางสาว                   เสาวลักษณ โยธี การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601401 นางสาว                   อภิญญา พวงแกว การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601403 นางสาว                   ศิริวรรณ จันทะกรณ การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601405 นางสาว                   นภาพร วรสิงห การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601407 นาย                      วิทวัส ขันตี การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601408 นางสาว                   สุธิตรา มีกันยา การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601410 นางสาว                   เกษร ชัยวงษา การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601411 นางสาว                   สุกัญญา ศรีบาง การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601412 นางสาว                   วิจิตตรา คูคํา การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601413 นางสาว                   ปราณี บุตรวงค การบัญชี 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1500114 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 56126014 5612601413 นางสาว                   ปราณี บุตรวงค การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4112105+ สถิติธุรกิจ 56126014 5612601413 นางสาว                   ปราณี บุตรวงค การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601415 นางสาว                   รวงขาว กัลยาโพธิ์ การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601417 นางสาว                   รัตนาภรณ ทองดี การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601418 นางสาว                   จิราพร หอมทรง การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601419 นางสาว                   อาภาภรณ สมพอง การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601420 นางสาว                   พัชรี ใจทอง การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601421 นางสาว                   กนกพร อุดมรักษ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1552114 ภาษาอังกฤษธุรกิจระหวางประเทศ 1 56126014 5612601422 นางสาว                   จินตนาพร เคลือชัย การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56126014 5612601422 นางสาว                   จินตนาพร เคลือชัย การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601422 นางสาว                   จินตนาพร เคลือชัย การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56126014 5612601422 นางสาว                   จินตนาพร เคลือชัย การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601423 นางสาว                   นันทพร บุญเลิศ การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601424 นางสาว                   พนิดา หงษอินทร การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601425 นางสาว                   ณัฐญา วันทะวงษ การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601426 นางสาว                   พัชรี พลพันธ การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601427 นางสาว                   สุดารัตน จินดาวงษ การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601430 นางสาว                   ธิดารัตน สมเผา การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601432 นาสาว                    รจนา แกวกลม การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601433 นางสาว                   ดารารัตน คําภารส การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601434 นางสาว                   อภิญญา แกวมานะ การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601435 นางสาว                   กนกลดา จํานงค การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533104 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 56126014 5612601435 นางสาว                   กนกลดา จํานงค การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 56126014 5612601435 นางสาว                   กนกลดา จํานงค การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601437 นางสาว                   วรรณรวี ใจนวน การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3564201+ การจัดการเชิงกลยุทธ 56126014 5612601437 นางสาว                   วรรณรวี ใจนวน การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601438 นางสาว                   ชุติมา จันทะมั่น การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601439 นางสาว                   ณัฐนันท ศรีเมือง การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601440 นางสาว                   รจนาภรณ แกวกลม การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601442 นางสาว                   กนกพิชญ เชิดแสง การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601443 นางสาว                   อรพรรณ มีมา การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601444 นางสาว                   ศิริพร ปุยอบ การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601449 นางสาว                   ศิริพร รัจนัย การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601451 นางสาว                   นิภาภรณ พินิจนอก การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601452 นางสาว                   ธัญญารัตน ก่ึงวงษ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533104 ภาวะความเปนผูนําในงานพัฒนาชุมชน 56126014 5612601452 นางสาว                   ธัญญารัตน ก่ึงวงษ การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 56126014 5612601452 นางสาว                   ธัญญารัตน ก่ึงวงษ การบัญชี 
1/2559 ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126014 5612601453 นางสาว                   ออมใจ คําศรี การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601505 นางสาว                   สมพร สุนันท การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601507 นางสาว                   ศศิณัฐกานต อุตะมะ การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601509 นางสาว                   พรรณณิภา ขันติกุล การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601511 นางสาว                   ศิรินภา ณดี การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601512 นางสาว                   บุษยมาศ ตระกูลพงษ การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601514 นางสาว                   วิชุดา รักษาเชื้อ การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601516 นางสาว                   ชมพูนุช ศรีทอง การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601518 นางสาว                   อัญธิกา โพธิ์ชัย การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601520 นางสาว                   พรวิกา กงศรี การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601521 นาย                      นัฐฎศรุต ผุยผง การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601522 นางสาว                   หทัยรัตน นางวงษ การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601524 นางสาว                   มะลิวรรณ ภูพาดสี การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601525 นางสาว                   กรรณิการ ไชยจันดา การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601526 นางสาว                   อังคณา นาคประเสริฐ การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601527 นางสาว                   อทิตยา อัปกาญจน การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601528 นางสาว                   ไพจิตร ทองวร การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601529 นางสาว                   นิตยา โพธิ์ขาว การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601530 นางสาว                   วิไลพร ยอดแกว การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601531 นางสาว                   จันทรรวี มะโนรัตน การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601534 นางสาว                   ชนานันท จันทรหอม การบัญชี 
1/2559 ปนอนงค จําปาเงิน  1500112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคน 56126015 5612601535 นางสาว                   วิไล จันมนตรี การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3561101+ องคการและการจัดการ 56126015 5612601535 นางสาว                   วิไล จันมนตรี การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2522203 คุณธรรม นําความรู 56126015 5612601535 นางสาว                   วิไล จันมนตรี การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3521104+ หลักการบัญชีข้ันตน 56126015 5612601535 นางสาว                   วิไล จันมนตรี การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3541101+ หลักการตลาด 56126015 5612601535 นางสาว                   วิไล จันมนตรี การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3561204+ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการประกอบธุรกิจ 56126015 5612601535 นางสาว                   วิไล จันมนตรี การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601536 นางสาว                   กนกวรรณ จันทรเติบ การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601538 นางสาว                   จุฑามาศ ตังนู การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601540 นางสาว                   ไอลดา พิมพนา การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601541 นางสาว                   รพีพร พับไธสง การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601542 นางสาว                   สุวนันท ตันสันเทียะ การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601543 นางสาว                   วรรณิสา ฤาชา การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601544 นางสาว                   จันทรนภาพร ออมชมภู การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601545 นางสาว                   รัตนติญา ศาสตราคม การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601546 นางสาว                   ธิดารัตน กัณหา การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601547 นางสาว                   ขวัญฤดี บุญจูง การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601548 นางสาว                   นภัสสร ไชยอินทร การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601549 นางสาว                   ปทมา เสมอเหมือน การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601550 นางสาว                   ลลิตา สุทนต การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601553 นางสาว                   บรรจบพร มณีพันธ การบัญชี 
1/2559 ฐิตารีย ไตรสรณปญญา บริหารธุรกิจและการบัญชี 3504814 การฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56126015 5612601554 นางสาว                   กิตติยา สามะคะผล การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552101+ การปกครองทองถิ่นไทย 56127031 5612703105 นาย                      ปยะณัฐ บุญผุย รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2554901+ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 56127031 5612703105 นาย                      ปยะณัฐ บุญผุย รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127031 5612703105 นาย                      ปยะณัฐ บุญผุย รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553515 การบริหารจัดการภาครัฐใหม 56127031 5612703105 นาย                      ปยะณัฐ บุญผุย รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 56127031 5612703105 นาย                      ปยะณัฐ บุญผุย รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 56127031 5612703105 นาย                      ปยะณัฐ บุญผุย รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553502 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552302+ การบริหารงานคลังและงบประมาณ 56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553515 การบริหารจัดการภาครัฐใหม 56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 56127031 5612703110 นาย                      แสงสุรีย บัวพุธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553310+ ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2554901+ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553322 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553515 การบริหารจัดการภาครัฐใหม 56127031 5612703138 นาย                      กีรพงศ ภาษี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553322 การบริหารงานรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน 56127031 5612703147 นาย                      ศราทิตย บุญชม รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127031 5612703147 นาย                      ศราทิตย บุญชม รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2554901+ สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร 56127031 5612703147 นาย                      ศราทิตย บุญชม รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 56127031 5612703147 นาย                      ศราทิตย บุญชม รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 56127031 5612703147 นาย                      ศราทิตย บุญชม รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127032 5612703203 นาย                      ธีระ ตามบุญ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 อลงกต แผนสนิท วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553310+ ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 56127032 5612703203 นาย                      ธีระ ตามบุญ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 56127032 5612703203 นาย                      ธีระ ตามบุญ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 56127032 5612703203 นาย                      ธีระ ตามบุญ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553302+ การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 56127032 5612703215 นางสาว                   นุชจรี บุญตา รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553315 การบริหารงานสํานักงานภาครัฐ 56127032 5612703215 นางสาว                   นุชจรี บุญตา รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553316 การบริหารเชิงกลยุทธ 56127032 5612703215 นางสาว                   นุชจรี บุญตา รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552302+ การบริหารงานคลังและงบประมาณ 56127032 5612703215 นางสาว                   นุชจรี บุญตา รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127032 5612703236 นางสาว                   อุดมลักษณ วอนรัมย รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127032 5612703242 นาย                      กิติศักด์ิ ทองศิริ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2504902+ สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 56127032 5612703242 นาย                      กิติศักด์ิ ทองศิริ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553314 การประเมินผลโครงการภาครัฐ 56127032 5612703242 นาย                      กิติศักด์ิ ทองศิริ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552302+ การบริหารงานคลังและงบประมาณ 56127032 5612703242 นาย                      กิติศักด์ิ ทองศิริ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553520 การบริหารงานภาษีอากร 56127033 5612703305 นางสาว                   ศุภรัตน คําปลิว รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127033 5612703305 นางสาว                   ศุภรัตน คําปลิว รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553310+ ระบบสารสนเทศสําหรับการบริหาร 56127033 5612703305 นางสาว                   ศุภรัตน คําปลิว รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56127033 5612703305 นางสาว                   ศุภรัตน คําปลิว รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127033 5612703310 นาย                      ธนากร ชิณศรี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 56127033 5612703310 นาย                      ธนากร ชิณศรี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง 56127033 5612703310 นาย                      ธนากร ชิณศรี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127033 5612703312 นาย                      มานพ พงษสุระ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552101+ การปกครองทองถิ่นไทย 56127033 5612703332 นางสาว                   สมสุขฤดี สุธาตุ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 56127033 5612703332 นางสาว                   สมสุขฤดี สุธาตุ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2551102+ ความรูเบื้องตนเก่ียวกับรัฐศาสตร 56127033 5612703332 นางสาว                   สมสุขฤดี สุธาตุ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56127033 5612703332 นางสาว                   สมสุขฤดี สุธาตุ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553303 การบริหารการพัฒนา 56127034 5612703404 นาย                      ศตวรรษ สีสามารถ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปรารถนา มะลิไทย  2553315 การบริหารงานสํานักงานภาครัฐ 56127034 5612703404 นาย                      ศตวรรษ สีสามารถ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552101+ การปกครองทองถิ่นไทย 56127034 5612703404 นาย                      ศตวรรษ สีสามารถ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127034 5612703404 นาย                      ศตวรรษ สีสามารถ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553302+ การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 56127034 5612703404 นาย                      ศตวรรษ สีสามารถ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552302+ การบริหารงานคลังและงบประมาณ 56127034 5612703404 นาย                      ศตวรรษ สีสามารถ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2562505 กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 56127034 5612703404 นาย                      ศตวรรษ สีสามารถ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553515 การบริหารจัดการภาครัฐใหม 56127034 5612703423 นาย                      สุจินดา คําเสียง รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปรารถนา มะลิไทย  2553314 การประเมินผลโครงการภาครัฐ 56127034 5612703423 นาย                      สุจินดา คําเสียง รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2504902+ สถิติเบื้องตนสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร 56127034 5612703423 นาย                      สุจินดา คําเสียง รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553303 การบริหารการพัฒนา 56127034 5612703423 นาย                      สุจินดา คําเสียง รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552101+ การปกครองทองถิ่นไทย 56127034 5612703423 นาย                      สุจินดา คําเสียง รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง 56127034 5612703423 นาย                      สุจินดา คําเสียง รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533201+ ประชากรศึกษา 56127034 5612703423 นาย                      สุจินดา คําเสียง รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2500101+ พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน 56127035 5612703510 นาย                      กฤษฎา โคตรพันธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553302+ การบริหารทรัพยากรมนุษยภาครัฐ 56127035 5612703510 นาย                      กฤษฎา โคตรพันธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2552101+ การปกครองทองถิ่นไทย 56127035 5612703510 นาย                      กฤษฎา โคตรพันธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2553315 การบริหารงานสํานักงานภาครัฐ 56127035 5612703510 นาย                      กฤษฎา โคตรพันธ รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1571115 ภาษาจีนเบื้องตน 56127035 5612703534 นาย                      ชนาวุธ จุดมี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2533105 การวางแผนพัฒนาชุมชน 56127035 5612703534 นาย                      ชนาวุธ จุดมี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2500113c สิทธิและหนาที่พลเมือง 56127035 5612703534 นาย                      ชนาวุธ จุดมี รัฐประศาสนศาสตร แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 โชคชัย ไตรยสุทธิ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5564901+ งานคนควาพิเศษเทคโนโลยีกอสราง 56128311 5612831103 นาย                      ทินกร บุญโย เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน+ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5514903+ การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 56128311 5612831103 นาย                      ทินกร บุญโย เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5514311+ การวางแผนและการควบคุมการผลิต 56128311 5612831103 นาย                      ทินกร บุญโย เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 โชคชัย ไตรยสุทธิ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5564901+ งานคนควาพิเศษเทคโนโลยีกอสราง 56128311 5612831106 นาย                      สุริยา อําตํางาม เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน+ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5514903+ การวิจัยเพื่อการบริหารงานอุตสาหกรรม 56128311 5612831106 นาย                      สุริยา อําตํางาม เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5514311+ การวางแผนและการควบคุมการผลิต 56128311 5612831106 นาย                      สุริยา อําตํางาม เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543901+ การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 56128401 5612840102 นาย                      จักรกฤษณ วังสันต เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 เมธี ไชยหา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3563110+ การเปนผูประกอบการ 56128401 5612840102 นาย                      จักรกฤษณ วังสันต เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 นรพล รามฤทธิ์ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543216 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 56128401 5612840102 นาย                      จักรกฤษณ วังสันต เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543901+ การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 56128401 5612840103 นาย                      ธีระพันธ ละมายนิล เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 เมธี ไชยหา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3563110+ การเปนผูประกอบการ 56128401 5612840103 นาย                      ธีระพันธ ละมายนิล เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 นรพล รามฤทธิ์ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543216 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 56128401 5612840103 นาย                      ธีระพันธ ละมายนิล เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543901+ การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 56128401 5612840105 นางสาว                   ชฎาภรณ กระดานพล เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 เมธี ไชยหา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3563110+ การเปนผูประกอบการ 56128401 5612840105 นางสาว                   ชฎาภรณ กระดานพล เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 นรพล รามฤทธิ์ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543216 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 56128401 5612840105 นางสาว                   ชฎาภรณ กระดานพล เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543901+ การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 56128401 5612840111 นาย                      กิตติ ปรือปรัง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 เมธี ไชยหา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3563110+ การเปนผูประกอบการ 56128401 5612840111 นาย                      กิตติ ปรือปรัง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 นรพล รามฤทธิ์ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543216 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 56128401 5612840111 นาย                      กิตติ ปรือปรัง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543901+ การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 56128401 5612840113 นาย                      ชัยวัฒน นันทะสาร เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 เมธี ไชยหา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3563110+ การเปนผูประกอบการ 56128401 5612840113 นาย                      ชัยวัฒน นันทะสาร เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 นรพล รามฤทธิ์ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543216 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 56128401 5612840113 นาย                      ชัยวัฒน นันทะสาร เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543901+ การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 เมธี ไชยหา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3563110+ การเปนผูประกอบการ 56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 นรพล รามฤทธิ์ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543216 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500104+ ความจริงของชีวิต 56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500116 การฝกอานภาษาอังกฤษ 56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1500113 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 56128401 5612840115 นางสาว                   พัชนิดา คํานึง เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543901+ การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 56128401 5612840117 นาย                      อภิรักษ ศรีสวย เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 เมธี ไชยหา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3563110+ การเปนผูประกอบการ 56128401 5612840117 นาย                      อภิรักษ ศรีสวย เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 นรพล รามฤทธิ์ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543216 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 56128401 5612840117 นาย                      อภิรักษ ศรีสวย เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 จักรพันธ โสมะเกษตริน ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543901+ การคนควาวิจัยงานออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 56128401 5612840119 นาย                      กิตติพันธ สมวงค เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 เมธี ไชยหา ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 3563110+ การเปนผูประกอบการ 56128401 5612840119 นาย                      กิตติพันธ สมวงค เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 นรพล รามฤทธิ์ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5543216 ออกแบบผลิตภัณฑปูนปลาสเตอรและซีเมนต 56128401 5612840119 นาย                      กิตติพันธ สมวงค เทคโนโลยี แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842102 นาย                      คํานวณ แกววงษา เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842103 นาย                      จักรกฤษ คําเสียง เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842104 นาย                      จรัสรวี สุวรรณสุทธิ์ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842108 นาย                      พรพิทักษ ระเมิ๊ด เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842110 นางสาว                   โยสยา แสงสันต เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842111 นาย                      วิศรุต ใจดี เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842114 นาย                      สมศักด์ิ สายที เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842118 นางสาว                   เจนณิภา ขันบุญ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842126 นาย                      วิษณุ ทิพศร เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842127 นาย                      อภินันท เครือแสง เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842132 นาย                      อนุวัฒน ใจกัด เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842136 นาย                      เกรียงศักด์ิ ศรีแกว เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842138 นาย                      ชิณพัฒน มินโด เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842141 นางสาว                   ศุภาลัย อาศัยปา เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842142 นางสาว                   จินตนา จันทะพันธ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842146 นาย                      เอกชัย เสนา เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842147 นางสาว                   อัมพร โสภากุล เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128421 5612842148 นาย                      เอกสิทธิ์ อายุวงษ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128422 5612842201 นาย                      เอนก สมหมาย เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128422 5612842202 นาย                      วรวุฒิ ติงสะ เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128422 5612842203 นาย                      ประชา โพธิ์ศรี เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128422 5612842207 นาย                      กรไกร ศรีโสดา เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
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1/2559 อรทัย จําปาใด ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56128422 5612842208 นาย                      พงษเทพ เสาเวียง เทคโนโลยี แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
1/2559 อุมาพร ประชาชิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3004809 การฝกประสบการณวิชาชีพการประชาสัมพันธ 56129011 5612901101 นางสาว                   ปวริศา ขันแกว นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 อัจฉริยะ ศรีทา มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3073401 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 56129011 5612901101 นางสาว                   ปวริศา ขันแกว นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 อุมาพร ประชาชิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3031101+ หลักการประชาสัมพันธ 56129011 5612901101 นางสาว                   ปวริศา ขันแกว นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3011101+ หลักนิเทศศาสตร 56129011 5612901101 นางสาว                   ปวริศา ขันแกว นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 กฤษณ คํานนท มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3001103+ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 56129011 5612901106 นางสาว                   วิรัญญา จักขุพันธ นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 อุมาพร ประชาชิต มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3004809 การฝกประสบการณวิชาชีพการประชาสัมพันธ 56129011 5612901106 นางสาว                   วิรัญญา จักขุพันธ นิเทศศาสตร แขนงวิชาการประชาสัมพันธ 
1/2559 ศศิธร สมอินทร  3043405+ การผลิตรายการวิทยุโทรทัศนเบื้องตน 56129021 5612902108 นาย                      จักรพันธ บัวจันทร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3044402+ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง 56129021 5612902108 นาย                      จักรพันธ บัวจันทร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3063206+ การถายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ 56129021 5612902108 นาย                      จักรพันธ บัวจันทร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3043503+ ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 56129021 5612902108 นาย                      จักรพันธ บัวจันทร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3043404+ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงเบื้องตน 56129021 5612902108 นาย                      จักรพันธ บัวจันทร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3001103+ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 56129021 5612902108 นาย                      จักรพันธ บัวจันทร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3043407c การแตงหนาและการออกแบบเครื่องแตงกาย 56129021 5612902109 นาย                      อัณณพ นันททัตวุสุธา นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3001103+ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 56129021 5612902109 นาย                      อัณณพ นันททัตวุสุธา นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3001103+ การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศศาสตร 56129021 5612902112 นาย                      นพพร ชาญจิตร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3044402+ การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียงข้ันสูง 56129021 5612902112 นาย                      นพพร ชาญจิตร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3043503+ ธุรกิจงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 56129021 5612902112 นาย                      นพพร ชาญจิตร นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 กฤษณ คํานนท มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 3004810 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยุกระจายเสียงแ 56129021 5612902116 นาย                      พีระวิชญ รูจบ นิเทศศาสตร แขนงวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001101 นางสาว                   ประธานพร จําปาพันธุ รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001101 นางสาว                   ประธานพร จําปาพันธุ รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001102 นาย                      กิตติศักด์ิ หินกลา รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001102 นาย                      กิตติศักด์ิ หินกลา รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001103 นาย                      ปราณวัตร ศรีจันทร รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001103 นาย                      ปราณวัตร ศรีจันทร รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001108 นาย                      นิรุต ยอดศรี รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001108 นาย                      นิรุต ยอดศรี รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001111 นาย                      กรฤต หลาพรหม รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001111 นาย                      กรฤต หลาพรหม รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001112 นาย                      กิตติกวิน ธรรมวัติ รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001112 นาย                      กิตติกวิน ธรรมวัติ รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  4000107* เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 56220011 5622001113 นาย                      มานัด วิชาพูล รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001113 นาย                      มานัด วิชาพูล รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001113 นาย                      มานัด วิชาพูล รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001114 นาง                      พิชชาภรณ จันทมาศ รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001114 นาง                      พิชชาภรณ จันทมาศ รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001117 นางสาว                   ดวงฤทัย แซเลา รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001117 นางสาว                   ดวงฤทัย แซเลา รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001119 นาย                      ศรนรินทร ศรีชาลี รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001119 นาย                      ศรนรินทร ศรีชาลี รัฐศาสตร 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  2563517 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 1 56220011 5622001119 นาย                      ศรนรินทร ศรีชาลี รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001120 นาย                      ณัฐนพ ซื่อไพบูลย รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001120 นาย                      ณัฐนพ ซื่อไพบูลย รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001121                          นางสาวพุทธพร ศิริญาณ รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001121                          นางสาวพุทธพร ศิริญาณ รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001122 นาย                      ทองมา ศรีทน รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001122 นาย                      ทองมา ศรีทน รัฐศาสตร 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4000106+ การคิดและการตัดสินใจ 56220011 5622001122 นาย                      ทองมา ศรีทน รัฐศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001126 นางสาว                   อรนาฎ มณีมวง รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001126 นางสาว                   อรนาฎ มณีมวง รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001128 นาย                      ศิวะ สีสวน รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001128 นาย                      ศิวะ สีสวน รัฐศาสตร 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4000106+ การคิดและการตัดสินใจ 56220011 5622001128 นาย                      ศิวะ สีสวน รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001130 นาย                      ฉัตรชัย เหลาพิสิฎฐกุล รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001130 นาย                      ฉัตรชัย เหลาพิสิฎฐกุล รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001135 นางสาว                   ทองสรอย แกวจันทร รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001135 นางสาว                   ทองสรอย แกวจันทร รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001138 นาย                      สุริโย พันธงาม รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001138 นาย                      สุริโย พันธงาม รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001139 นาย                      พรชัย จิตสําราญ รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001139 นาย                      พรชัย จิตสําราญ รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001140 นาย                      พรสัญญา สุฤทธิ์ รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001140 นาย                      พรสัญญา สุฤทธิ์ รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001142 นาย                      นัฐพล จิตจักร รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001142 นาย                      นัฐพล จิตจักร รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001143 นางสาว                   นิชธาวัลย บุญพามา รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001143 นางสาว                   นิชธาวัลย บุญพามา รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001149 นาย                      อุทัย เพ็งแจม รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001149 นาย                      อุทัย เพ็งแจม รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001154 นาย                      ธีรศักด์ิ อาสาราช รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001154 นาย                      ธีรศักด์ิ อาสาราช รัฐศาสตร 
1/2559 ณัฐกร โตะสิงห ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4000106+ การคิดและการตัดสินใจ 56220011 5622001154 นาย                      ธีรศักด์ิ อาสาราช รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001155 นางสาว                   พวงเพชรนภา วงศประเทศ รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001155 นางสาว                   พวงเพชรนภา วงศประเทศ รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001156 นางสาว                   วันทกานต อินวันนา รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001156 นางสาว                   วันทกานต อินวันนา รัฐศาสตร 
1/2559 สุเทวี คงคูณ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554907 สัมมนาขอบขายทางรัฐศาสตร 56220011 5622001159 ส.ต.ต.                   ทนงศักด์ิ เพชรแกว รัฐศาสตร 
1/2559 วิชชุดา วงศพานิชย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554806 การฝกประสบการณวิชาชีพทางรัฐศาสตร 56220011 5622001159 ส.ต.ต.                   ทนงศักด์ิ เพชรแกว รัฐศาสตร 
1/2559 กิตติชัย ขันทอง วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2551201 รัฐธรรมนูญและสถาบันทางการเมือง 56220011 5622001159 ส.ต.ต.                   ทนงศักด์ิ เพชรแกว รัฐศาสตร 
1/2559 กริชบดินทร ผิวหอม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124806 การฝกประสบการณวิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร 56222521 5622252116 นาย                      อภิรักษ แสงเจริญ วิทยาการคอมพิวเตอร 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124917 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 56222531 5622253101 นาย                      นรสิงห จินาวัลย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 ภาภรณ เหลาพิลัย ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4124917 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ 56222531 5622253102 นาย                      ภานุพัฒน เทียนเห็ด เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1/2559 วิรยา บุญรินทร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074414+ การสงเสริมสุขภาพ 56222541 5622254102 นาง                      สุภาพ มูลสาร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ปราณี ศรีบุญเรือง ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4073511+ พฤติกรรมสุขภาพ 56222541 5622254102 นาง                      สุภาพ มูลสาร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ปราณี ศรีบุญเรือง ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074426 การแพทยพื้นบานไทย 56222541 5622254102 นาง                      สุภาพ มูลสาร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 กฤษฎารัตน ลีเขาสูง ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074910+ สัมมนาสาธารณสุข 56222541 5622254102 นาง                      สุภาพ มูลสาร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ไมยรา เศรษฐมาศ ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4073618+ การบริหารงานสาธารณสุขและการนิเทศงาน 56222541 5622254102 นาง                      สุภาพ มูลสาร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วนิดา หาจักร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074816 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน 56222541 5622254102 นาง                      สุภาพ มูลสาร สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 วิรยา บุญรินทร ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074414+ การสงเสริมสุขภาพ 56222541 5622254115 นางสาว                   ณัฏฐพัชร พลรักษ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 ปราณี ศรีบุญเรือง ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 4074426 การแพทยพื้นบานไทย 56222541 5622254115 นางสาว                   ณัฏฐพัชร พลรักษ สาธารณสุขชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351107 นาย                      จํารูญ พูลสุข การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351107 นาย                      จํารูญ พูลสุข การพัฒนาชุมชน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1671104 ภาษาลาวเบื้องตน 56223511 5622351108 นาย                      ภานุพงษ รัตนะโสภา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351108 นาย                      ภานุพงษ รัตนะโสภา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351108 นาย                      ภานุพงษ รัตนะโสภา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351112 นางสาว                   ธิญาดา โสระชาติ การพัฒนาชุมชน 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351112 นางสาว                   ธิญาดา โสระชาติ การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351113 นางสาว                   จันทรัตน สงาศรี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351113 นางสาว                   จันทรัตน สงาศรี การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351118 นางสาว                   ศิริพรรณ สายเหลา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351118 นางสาว                   ศิริพรรณ สายเหลา การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351119 นาย                      เจษฎากร สนิทวัฒนากุล การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351119 นาย                      เจษฎากร สนิทวัฒนากุล การพัฒนาชุมชน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1671104 ภาษาลาวเบื้องตน 56223511 5622351119 นาย                      เจษฎากร สนิทวัฒนากุล การพัฒนาชุมชน 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  1671104 ภาษาลาวเบื้องตน 56223511 5622351120 นาย                      ณรงค ศรีเมือง การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351120 นาย                      ณรงค ศรีเมือง การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351120 นาย                      ณรงค ศรีเมือง การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351124 นางสาว                   รพีพรรณ แกววงค การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351124 นางสาว                   รพีพรรณ แกววงค การพัฒนาชุมชน 
1/2559 เชิดศักด์ิ ฉายถวิล มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533902 วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร 56223511 5622351125 นาง                      วรรณีย สมจันทร การพัฒนาชุมชน 
1/2559 บูรณเชน สุขคุม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2533803 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการพัฒนาชุม 56223511 5622351125 นาง                      วรรณีย สมจันทร การพัฒนาชุมชน 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554206 การแปลแบบลาม 56223611 5622361107 นาย                      สมหมาย เชื้อแมน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552107+ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 56223611 5622361107 นาย                      สมหมาย เชื้อแมน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554104 การอธิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 56223611 5622361107 นาย                      สมหมาย เชื้อแมน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552111 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 56223611 5622361107 นาย                      สมหมาย เชื้อแมน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1553806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56223611 5622361107 นาย                      สมหมาย เชื้อแมน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  6003801 เตรียมสหกิจศึกษา 56223611 5622361107 นาย                      สมหมาย เชื้อแมน ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554206 การแปลแบบลาม 56223611 5622361110 นาย                      ปณณทัต แสงนาค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552107+ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 56223611 5622361110 นาย                      ปณณทัต แสงนาค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554104 การอธิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 56223611 5622361110 นาย                      ปณณทัต แสงนาค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552111 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 56223611 5622361110 นาย                      ปณณทัต แสงนาค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1553806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56223611 5622361110 นาย                      ปณณทัต แสงนาค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  6003801 เตรียมสหกิจศึกษา 56223611 5622361110 นาย                      ปณณทัต แสงนาค ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554206 การแปลแบบลาม 56223611 5622361116 นางสาว                   บุษบา เมืองโคตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552107+ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 56223611 5622361116 นางสาว                   บุษบา เมืองโคตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554104 การอธิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 56223611 5622361116 นางสาว                   บุษบา เมืองโคตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552111 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 56223611 5622361116 นางสาว                   บุษบา เมืองโคตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1553806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56223611 5622361116 นางสาว                   บุษบา เมืองโคตร ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554206 การแปลแบบลาม 56223611 5622361117 นางสาว                   มุกดา ตระกูลพงศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552107+ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 56223611 5622361117 นางสาว                   มุกดา ตระกูลพงศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554104 การอธิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 56223611 5622361117 นางสาว                   มุกดา ตระกูลพงศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552111 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 56223611 5622361117 นางสาว                   มุกดา ตระกูลพงศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1553806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56223611 5622361117 นางสาว                   มุกดา ตระกูลพงศ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554206 การแปลแบบลาม 56223611 5622361121 นางสาว                   ปารมี ปลงรัมย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552107+ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 56223611 5622361121 นางสาว                   ปารมี ปลงรัมย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554104 การอธิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 56223611 5622361121 นางสาว                   ปารมี ปลงรัมย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552111 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 56223611 5622361121 นางสาว                   ปารมี ปลงรัมย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1553806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56223611 5622361121 นางสาว                   ปารมี ปลงรัมย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  6003801 เตรียมสหกิจศึกษา 56223611 5622361121 นางสาว                   ปารมี ปลงรัมย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554206 การแปลแบบลาม 56223611 5622361126 นางสาว                   อัญชลี อ่ิมเต็ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552107+ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 56223611 5622361126 นางสาว                   อัญชลี อ่ิมเต็ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554104 การอธิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 56223611 5622361126 นางสาว                   อัญชลี อ่ิมเต็ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552111 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 56223611 5622361126 นางสาว                   อัญชลี อ่ิมเต็ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1553806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56223611 5622361126 นางสาว                   อัญชลี อ่ิมเต็ม ภาษาอังกฤษธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ธัญทิพ บุญเยี่ยม มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1553806 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 56223611 5622361131 นางสาว                   วราภรณ หอทรัพย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 วราวิทย เนตรพระ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554206 การแปลแบบลาม 56223611 5622361131 นางสาว                   วราภรณ หอทรัพย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 อาสนะ เชิดชู มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552107+ การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน 56223611 5622361131 นางสาว                   วราภรณ หอทรัพย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 จรูญ แชมชื่น มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1554104 การอธิปรายและการโตวาทีภาษาอังกฤษ 56223611 5622361131 นางสาว                   วราภรณ หอทรัพย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ปญญณัฐ ศักด์ิสิทธานุภาพ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1552111 ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน 56223611 5622361131 นางสาว                   วราภรณ หอทรัพย ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
1/2559 ลินดา ราเต บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544901+ สัมมนาทางการตลาด 56224041 5622404105 นางสาว                   ชอผกา สาระไอ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544103+ การตลาดระหวางประเทศ 56224041 5622404105 นางสาว                   ชอผกา สาระไอ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 บังอร สุขจันทร บริหารธุรกิจและการบัญชี 3543202 การวางแผนการตลาด 56224041 5622404105 นางสาว                   ชอผกา สาระไอ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 บังอร สุขจันทร บริหารธุรกิจและการบัญชี 3543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56224041 5622404105 นางสาว                   ชอผกา สาระไอ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224041 5622404105 นางสาว                   ชอผกา สาระไอ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 ลินดา ราเต บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544901+ สัมมนาทางการตลาด 56224041 5622404106 นางสาว                   สุนิสา คําเกง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544103+ การตลาดระหวางประเทศ 56224041 5622404106 นางสาว                   สุนิสา คําเกง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 บังอร สุขจันทร บริหารธุรกิจและการบัญชี 3543202 การวางแผนการตลาด 56224041 5622404106 นางสาว                   สุนิสา คําเกง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224041 5622404106 นางสาว                   สุนิสา คําเกง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 บังอร สุขจันทร บริหารธุรกิจและการบัญชี 3543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56224041 5622404106 นางสาว                   สุนิสา คําเกง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 ลินดา ราเต บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544901+ สัมมนาทางการตลาด 56224041 5622404107 นางสาว                   คนาวรรณ โสพันธ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3544103+ การตลาดระหวางประเทศ 56224041 5622404107 นางสาว                   คนาวรรณ โสพันธ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 บังอร สุขจันทร บริหารธุรกิจและการบัญชี 3543202 การวางแผนการตลาด 56224041 5622404107 นางสาว                   คนาวรรณ โสพันธ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 บังอร สุขจันทร บริหารธุรกิจและการบัญชี 3543801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการตลาด 56224041 5622404107 นางสาว                   คนาวรรณ โสพันธ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224041 5622404107 นางสาว                   คนาวรรณ โสพันธ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการตลาด 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407101 นางสาว                   จิตตรา เพ็ชรฤทธิ์ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407103 นางสาว                   บุตรสมา อินธิเดช การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407106 นางสาว                   ณัฐพร ปะอาว การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407108 นาย                      ธนารัฐ นันกระโทก การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407110 นาย                      ประวิทย บุญลํ้า การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407111 นาย                      สามารถ เทียมสิงห การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407114 นางสาว                   สุฑมาศ ประกาแดง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407123 นาย                      ปองพล หลักทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407131 นาย                      อํานาจ ขาววิเศษ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56224071 5622407131 นาย                      อํานาจ ขาววิเศษ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เสาวลักษ รักชอบ  4124810 ฝกประสบการณวิชาชีพคอมพิวเตอรธุรกิจ 56224071 5622407134 นางสาว                   กาญจนา คณะนา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 เกษม เปนาละวัด บริหารธุรกิจและการบัญชี 3592109 เศรษฐศาสตรจุลภาค 56224072 5622407204 นาย                      ณัฐพล ขันธเสน คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563209 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224072 5622407204 นาย                      ณัฐพล ขันธเสน คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3531101+ การเงินธุรกิจ 56224072 5622407204 นาย                      ณัฐพล ขันธเสน คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3521104+ หลักการบัญชีข้ันตน 56224072 5622407204 นาย                      ณัฐพล ขันธเสน คอมพิวเตอรธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411301 นางสาว                   ศิริเกษร สอนบุญทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411301 นางสาว                   ศิริเกษร สอนบุญทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411301 นางสาว                   ศิริเกษร สอนบุญทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411301 นางสาว                   ศิริเกษร สอนบุญทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411305 นางสาว                   ศิริลักษณ ชวยสุข การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411305 นางสาว                   ศิริลักษณ ชวยสุข การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411305 นางสาว                   ศิริลักษณ ชวยสุข การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411305 นางสาว                   ศิริลักษณ ชวยสุข การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411312 วาที่รอยตรีหญิง        คําพันธ สําลี การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411312 วาที่รอยตรีหญิง        คําพันธ สําลี การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411312 วาที่รอยตรีหญิง        คําพันธ สําลี การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411312 วาที่รอยตรีหญิง        คําพันธ สําลี การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411314 นางสาว                   ชลชนก เรืองฤทธิ์ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411314 นางสาว                   ชลชนก เรืองฤทธิ์ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411314 นางสาว                   ชลชนก เรืองฤทธิ์ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411314 นางสาว                   ชลชนก เรืองฤทธิ์ การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411317 นางสาว                   เครือวรรณ ลาลุน การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411317 นางสาว                   เครือวรรณ ลาลุน การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411317 นางสาว                   เครือวรรณ ลาลุน การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411317 นางสาว                   เครือวรรณ ลาลุน การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411321 นางสาว                   วีณา สมตระกูล การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411321 นางสาว                   วีณา สมตระกูล การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411321 นางสาว                   วีณา สมตระกูล การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411321 นางสาว                   วีณา สมตระกูล การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411330 นางสาว                   กรณิการ ลาแกว การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411330 นางสาว                   กรณิการ ลาแกว การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411330 นางสาว                   กรณิการ ลาแกว การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411330 นางสาว                   กรณิการ ลาแกว การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411331 นางสาว                   รุจิษยา ประสมกลา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411331 นางสาว                   รุจิษยา ประสมกลา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411331 นางสาว                   รุจิษยา ประสมกลา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411331 นางสาว                   รุจิษยา ประสมกลา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411332 นาย                      นนทชัย ยอทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411332 นาย                      นนทชัย ยอทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411332 นาย                      นนทชัย ยอทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411332 นาย                      นนทชัย ยอทอง การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 พนิดา พานิชกุล บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563204+ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 56224113 5622411333 นาย                      พิรุณ สายคํา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 เอกพิสิฐ คําเอ่ียมรัตน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3564903+ สัมมนาปญหาการจัดการ 56224113 5622411333 นาย                      พิรุณ สายคํา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ลัลนา ยุกตวัฒนพงศ บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563801 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการจัดการ 56224113 5622411333 นาย                      พิรุณ สายคํา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ทิฆัมพร เพทราเวช บริหารธุรกิจและการบัญชี 3563702 การจัดการโลจิสติกส 56224113 5622411333 นาย                      พิรุณ สายคํา การบริหารธุรกิจ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501101 รอยตํารวจตรี             เรืองศักด์ิ บุตรแสน นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501101 รอยตํารวจตรี             เรืองศักด์ิ บุตรแสน นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501101 รอยตํารวจตรี             เรืองศักด์ิ บุตรแสน นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501102 นางสาว                   จิราวรรณ พรหมมานนท นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501102 นางสาว                   จิราวรรณ พรหมมานนท นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501102 นางสาว                   จิราวรรณ พรหมมานนท นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501104 นาย                      อังคาร มูลดับ นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501104 นาย                      อังคาร มูลดับ นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501104 นาย                      อังคาร มูลดับ นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501104 นาย                      อังคาร มูลดับ นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501104 นาย                      อังคาร มูลดับ นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501104 นาย                      อังคาร มูลดับ นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501106 นาย                      ภาดล สรรพศรี นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501106 นาย                      ภาดล สรรพศรี นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501106 นาย                      ภาดล สรรพศรี นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501106 นาย                      ภาดล สรรพศรี นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501106 นาย                      ภาดล สรรพศรี นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501106 นาย                      ภาดล สรรพศรี นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501107 นาย                      ธวัชชัย พันธผา นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501107 นาย                      ธวัชชัย พันธผา นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501107 นาย                      ธวัชชัย พันธผา นิติศาสตร 
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1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501107 นาย                      ธวัชชัย พันธผา นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501107 นาย                      ธวัชชัย พันธผา นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501107 นาย                      ธวัชชัย พันธผา นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501108 นาย                      รุงราคิว ฉัตรทอง นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501108 นาย                      รุงราคิว ฉัตรทอง นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501108 นาย                      รุงราคิว ฉัตรทอง นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501108 นาย                      รุงราคิว ฉัตรทอง นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501108 นาย                      รุงราคิว ฉัตรทอง นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501108 นาย                      รุงราคิว ฉัตรทอง นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501118 นาย                      อนันต วงศประเทศ นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501118 นาย                      อนันต วงศประเทศ นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501118 นาย                      อนันต วงศประเทศ นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501118 นาย                      อนันต วงศประเทศ นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501118 นาย                      อนันต วงศประเทศ นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501118 นาย                      อนันต วงศประเทศ นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501126 นาย                      ประจวบ ทะเรรัมย นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501126 นาย                      ประจวบ ทะเรรัมย นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501126 นาย                      ประจวบ ทะเรรัมย นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501126 นาย                      ประจวบ ทะเรรัมย นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501126 นาย                      ประจวบ ทะเรรัมย นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501126 นาย                      ประจวบ ทะเรรัมย นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501131 นาย                      บุญญฤทธิ์ อินทรธรรม นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501131 นาย                      บุญญฤทธิ์ อินทรธรรม นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501131 นาย                      บุญญฤทธิ์ อินทรธรรม นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501131 นาย                      บุญญฤทธิ์ อินทรธรรม นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501131 นาย                      บุญญฤทธิ์ อินทรธรรม นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501131 นาย                      บุญญฤทธิ์ อินทรธรรม นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501134 นางสาว                   มะลิวัลย ศิริญาณ นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501134 นางสาว                   มะลิวัลย ศิริญาณ นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501134 นางสาว                   มะลิวัลย ศิริญาณ นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501134 นางสาว                   มะลิวัลย ศิริญาณ นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501134 นางสาว                   มะลิวัลย ศิริญาณ นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501134 นางสาว                   มะลิวัลย ศิริญาณ นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501137 ส.ต.ท.หญิง               ชนิดา มูลตระกูล นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501137 ส.ต.ท.หญิง               ชนิดา มูลตระกูล นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501137 ส.ต.ท.หญิง               ชนิดา มูลตระกูล นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501137 ส.ต.ท.หญิง               ชนิดา มูลตระกูล นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501137 ส.ต.ท.หญิง               ชนิดา มูลตระกูล นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501137 ส.ต.ท.หญิง               ชนิดา มูลตระกูล นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501138 สิบตํารวจโทหญิง           รจนา ชาญชิตร นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501138 สิบตํารวจโทหญิง           รจนา ชาญชิตร นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501138 สิบตํารวจโทหญิง           รจนา ชาญชิตร นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501138 สิบตํารวจโทหญิง           รจนา ชาญชิตร นิติศาสตร 
1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564903 การวิจัยทางดานนิติศาสตร 56225011 5622501138 สิบตํารวจโทหญิง           รจนา ชาญชิตร นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2564805 เตรียมฝกประสบการณวิชาชีพกฎหมาย 56225011 5622501138 สิบตํารวจโทหญิง           รจนา ชาญชิตร นิติศาสตร 
1/2559 ทรณ สิทธิศักด์ิ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563518 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 2 56225011 5622501147 สิบตํารวจตรี              ปาณชัย แกวแดง นิติศาสตร 
1/2559 ยุวดี มัญติยาการกุล  2563516 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 2 56225011 5622501147 สิบตํารวจตรี              ปาณชัย แกวแดง นิติศาสตร 
1/2559 ธัญยธรณ พิพัฒนมงคลชัย วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563503+ กฎหมายลักษณะพยาน 56225011 5622501147 สิบตํารวจตรี              ปาณชัย แกวแดง นิติศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 พิมพลภัส เสียงหวาน วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2563508+ กฎหมายภาษีอากร 56225011 5622501147 สิบตํารวจตรี              ปาณชัย แกวแดง นิติศาสตร 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601101 นางสาว                   กาญจนา ชางตอ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601101 นางสาว                   กาญจนา ชางตอ การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601101 นางสาว                   กาญจนา ชางตอ การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601101 นางสาว                   กาญจนา ชางตอ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601102 นางสาว                   นัตติกานต ธงชัย การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601102 นางสาว                   นัตติกานต ธงชัย การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601102 นางสาว                   นัตติกานต ธงชัย การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601102 นางสาว                   นัตติกานต ธงชัย การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601103 นางสาว                   สมจิตร สุพรรณ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601103 นางสาว                   สมจิตร สุพรรณ การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601103 นางสาว                   สมจิตร สุพรรณ การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601103 นางสาว                   สมจิตร สุพรรณ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601104 นางสาว                   วิไลรัตน เลิศรูภัทรกุล การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601104 นางสาว                   วิไลรัตน เลิศรูภัทรกุล การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601104 นางสาว                   วิไลรัตน เลิศรูภัทรกุล การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601104 นางสาว                   วิไลรัตน เลิศรูภัทรกุล การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601107 นางสาว                    วันทนีย อภิวัฒนพันธุ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601107 นางสาว                    วันทนีย อภิวัฒนพันธุ การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601107 นางสาว                    วันทนีย อภิวัฒนพันธุ การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601107 นางสาว                    วันทนีย อภิวัฒนพันธุ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601108 นาง                      บุณยญาดา แกวแสน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601108 นาง                      บุณยญาดา แกวแสน การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601108 นาง                      บุณยญาดา แกวแสน การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601108 นาง                      บุณยญาดา แกวแสน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601109 นางสาว                   นุชนาฎ อาจหาญ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601109 นางสาว                   นุชนาฎ อาจหาญ การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601109 นางสาว                   นุชนาฎ อาจหาญ การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601109 นางสาว                   นุชนาฎ อาจหาญ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601110 นางสาว                   ประไพ เสนคราม การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601110 นางสาว                   ประไพ เสนคราม การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601110 นางสาว                   ประไพ เสนคราม การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601110 นางสาว                   ประไพ เสนคราม การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601112 นาย                      จักรกฤษ พันธุไผ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601112 นาย                      จักรกฤษ พันธุไผ การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601112 นาย                      จักรกฤษ พันธุไผ การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601112 นาย                      จักรกฤษ พันธุไผ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601113 นางสาว                   สายชล รัตนะ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601113 นางสาว                   สายชล รัตนะ การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601113 นางสาว                   สายชล รัตนะ การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601113 นางสาว                   สายชล รัตนะ การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601115 นางสาว                   ตรีรัตน มาตรขาว การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601115 นางสาว                   ตรีรัตน มาตรขาว การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601115 นางสาว                   ตรีรัตน มาตรขาว การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601115 นางสาว                   ตรีรัตน มาตรขาว การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601120 นางสาว                   กรรณิการ สิทธิโสม การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601120 นางสาว                   กรรณิการ สิทธิโสม การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601120 นางสาว                   กรรณิการ สิทธิโสม การบัญชี 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601120 นางสาว                   กรรณิการ สิทธิโสม การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601124 นางสาว                   สุภาวดี พลโยธิน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601124 นางสาว                   สุภาวดี พลโยธิน การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601124 นางสาว                   สุภาวดี พลโยธิน การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601124 นางสาว                   สุภาวดี พลโยธิน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601129 นางสาว                   ฐานิดา พรมรัตน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601129 นางสาว                   ฐานิดา พรมรัตน การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601129 นางสาว                   ฐานิดา พรมรัตน การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601129 นางสาว                   ฐานิดา พรมรัตน การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601137 นางสาว                   กรรณิการ เหล่ียมทอง การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601137 นางสาว                   กรรณิการ เหล่ียมทอง การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601137 นางสาว                   กรรณิการ เหล่ียมทอง การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601137 นางสาว                   กรรณิการ เหล่ียมทอง การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601138 นาง                      พรชัยยา โกรธกลา การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226011 5622601138 นาง                      พรชัยยา โกรธกลา การบัญชี 
1/2559 พิมพรวี ยามะเทวัน บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226011 5622601138 นาง                      พรชัยยา โกรธกลา การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601138 นาง                      พรชัยยา โกรธกลา การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3503819 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพการบัญชี 56226011 5622601139 นางสาว                   จตุนารัตน หงษนภวิทย การบัญชี 
1/2559 สุภัทรษร ทวีจันทร+ดรุณวรรณ แมดจอง บริหารธุรกิจและการบัญชี 3524903 สัมมนาการบัญชีบริหาร 56226011 5622601139 นางสาว                   จตุนารัตน หงษนภวิทย การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523209 การบัญชีเฉพาะกิจการ 56226012 5622601204 นางสาว                   สมหมาย โพธิสาร การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226012 5622601204 นางสาว                   สมหมาย โพธิสาร การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226012 5622601210 นางสาว                   พชรนันท คําเครื่อง การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226012 5622601210 นางสาว                   พชรนันท คําเครื่อง การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523209 การบัญชีเฉพาะกิจการ 56226012 5622601210 นางสาว                   พชรนันท คําเครื่อง การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226012 5622601221 นางสาว                   ภัทรีนา ชมภูพื้น การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226012 5622601221 นางสาว                   ภัทรีนา ชมภูพื้น การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523209 การบัญชีเฉพาะกิจการ 56226012 5622601221 นางสาว                   ภัทรีนา ชมภูพื้น การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3523207 การบัญชีหนวยงานภาครัฐ 56226012 5622601226 นางสาว                   ธัชภรณ มีกุล การบัญชี 
1/2559 รายวิชาเรียนรวม  3524316 โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่องานบัญชี 56226012 5622601226 นางสาว                   ธัชภรณ มีกุล การบัญชี 
1/2559 สุดาทิพย เกษจอย บริหารธุรกิจและการบัญชี 3523209 การบัญชีเฉพาะกิจการ 56226012 5622601226 นางสาว                   ธัชภรณ มีกุล การบัญชี 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703101 นาย                      กฤษฎา เดิมพันธ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703101 นาย                      กฤษฎา เดิมพันธ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703101 นาย                      กฤษฎา เดิมพันธ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703101 นาย                      กฤษฎา เดิมพันธ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703102 นางสาว                   ยุภาวดี ทองดวง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703102 นางสาว                   ยุภาวดี ทองดวง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703102 นางสาว                   ยุภาวดี ทองดวง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703102 นางสาว                   ยุภาวดี ทองดวง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703104 นาย                      วรพจน ศรีวัง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703104 นาย                      วรพจน ศรีวัง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703104 นาย                      วรพจน ศรีวัง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703104 นาย                      วรพจน ศรีวัง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703105 นางสาว                   เกศรินทร โอวัฒนานวคุณ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703105 นางสาว                   เกศรินทร โอวัฒนานวคุณ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703105 นางสาว                   เกศรินทร โอวัฒนานวคุณ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703105 นางสาว                   เกศรินทร โอวัฒนานวคุณ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703106 นางสาว                   มณีรัตน จันทะพรม รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703106 นางสาว                   มณีรัตน จันทะพรม รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703106 นางสาว                   มณีรัตน จันทะพรม รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703106 นางสาว                   มณีรัตน จันทะพรม รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703109 สิบตรี                   อิศรา ชิณวงศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703109 สิบตรี                   อิศรา ชิณวงศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703109 สิบตรี                   อิศรา ชิณวงศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703109 สิบตรี                   อิศรา ชิณวงศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703110 นางสาว                   สุพัตรา จําปาเรือง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703110 นางสาว                   สุพัตรา จําปาเรือง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703110 นางสาว                   สุพัตรา จําปาเรือง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703110 นางสาว                   สุพัตรา จําปาเรือง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703112 นางสาว                   ธนารัตน ฐานะวันดี รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703112 นางสาว                   ธนารัตน ฐานะวันดี รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703112 นางสาว                   ธนารัตน ฐานะวันดี รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703112 นางสาว                   ธนารัตน ฐานะวันดี รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703113 นางสาว                   รัศมี ชํานิกุล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703113 นางสาว                   รัศมี ชํานิกุล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703113 นางสาว                   รัศมี ชํานิกุล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703113 นางสาว                   รัศมี ชํานิกุล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703114 นาย                      สุรศักด์ิ เหลาคํา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703114 นาย                      สุรศักด์ิ เหลาคํา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703114 นาย                      สุรศักด์ิ เหลาคํา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703114 นาย                      สุรศักด์ิ เหลาคํา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703116 นางสาว                   นางสาวนริศา พรทิพย รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703116 นางสาว                   นางสาวนริศา พรทิพย รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703116 นางสาว                   นางสาวนริศา พรทิพย รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703116 นางสาว                   นางสาวนริศา พรทิพย รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703117 จาอากาศเอก              พีรพงษ พลศักดา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703117 จาอากาศเอก              พีรพงษ พลศักดา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703117 จาอากาศเอก              พีรพงษ พลศักดา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703117 จาอากาศเอก              พีรพงษ พลศักดา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703121 นาย                      เพชรมงคล ศรีเลิศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703121 นาย                      เพชรมงคล ศรีเลิศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703121 นาย                      เพชรมงคล ศรีเลิศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703121 นาย                      เพชรมงคล ศรีเลิศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703122 นางสาว                   พัชรียาภรณ เทาสิงห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703122 นางสาว                   พัชรียาภรณ เทาสิงห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703122 นางสาว                   พัชรียาภรณ เทาสิงห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703122 นางสาว                   พัชรียาภรณ เทาสิงห รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703127 นาย                      สุรีย ศรีเทศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703127 นาย                      สุรีย ศรีเทศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703127 นาย                      สุรีย ศรีเทศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703127 นาย                      สุรีย ศรีเทศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703129 นางสาว                   นวรัตน ละมูล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703129 นางสาว                   นวรัตน ละมูล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703129 นางสาว                   นวรัตน ละมูล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703129 นางสาว                   นวรัตน ละมูล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703132 นาง                      พิศนา ศิริมา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703132 นาง                      พิศนา ศิริมา รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703132 นาง                      พิศนา ศิริมา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703132 นาง                      พิศนา ศิริมา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703136 นาง                      สุทินา สังขสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703136 นาง                      สุทินา สังขสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703136 นาง                      สุทินา สังขสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703136 นาง                      สุทินา สังขสัมฤทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703137 จ.ต.                     สุรพล สาระพันธ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703137 จ.ต.                     สุรพล สาระพันธ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703137 จ.ต.                     สุรพล สาระพันธ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703137 จ.ต.                     สุรพล สาระพันธ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703138 นางสาว                   ภัทรมน ทองมนต รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703138 นางสาว                   ภัทรมน ทองมนต รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703138 นางสาว                   ภัทรมน ทองมนต รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703138 นางสาว                   ภัทรมน ทองมนต รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703144                          นางสาวดารา วิเศษสังข รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703144                          นางสาวดารา วิเศษสังข รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703144                          นางสาวดารา วิเศษสังข รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703144                          นางสาวดารา วิเศษสังข รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703147 นางสาว                   ทิตยาภรณ อุนแกว รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703147 นางสาว                   ทิตยาภรณ อุนแกว รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703147 นางสาว                   ทิตยาภรณ อุนแกว รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703147 นางสาว                   ทิตยาภรณ อุนแกว รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703148                          ธิพาพร แพงพรม รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703148                          ธิพาพร แพงพรม รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703148                          ธิพาพร แพงพรม รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703148                          ธิพาพร แพงพรม รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703152 นาย                      ภัทรพงษ สวางภพ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703152 นาย                      ภัทรพงษ สวางภพ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703152 นาย                      ภัทรพงษ สวางภพ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703152 นาย                      ภัทรพงษ สวางภพ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703153 นาย                      โชคอนันต ภิภักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703153 นาย                      โชคอนันต ภิภักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703153 นาย                      โชคอนันต ภิภักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703153 นาย                      โชคอนันต ภิภักด์ิ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703155 นางสาว                   ณัฐฑริกกา เปล่ียนประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703155 นางสาว                   ณัฐฑริกกา เปล่ียนประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703155 นางสาว                   ณัฐฑริกกา เปล่ียนประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703155 นางสาว                   ณัฐฑริกกา เปล่ียนประเสริฐ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703157 นางสาว                   เจนจิรา ศรีพูล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703157 นางสาว                   เจนจิรา ศรีพูล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703157 นางสาว                   เจนจิรา ศรีพูล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703157 นางสาว                   เจนจิรา ศรีพูล รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703158 นางสาว                   นุจรี แหวนวงษ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703158 นางสาว                   นุจรี แหวนวงษ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703158 นางสาว                   นุจรี แหวนวงษ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703158 นางสาว                   นุจรี แหวนวงษ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703159 นางสาว                   สมจิตร บุญมา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703159 นางสาว                   สมจิตร บุญมา รัฐประศาสนศาสตร 



เทอม อาจารยผูสอน คณะ/วิทยาลัย รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสหมูเรียน รหัสนักศึกษา คํานําหนา ชื่อ - สกุล สาขาวิชา
สรุปรายวิชาที่ตองสงผลการเรียน (ภายใน 1 สัปดาห) มคอ. 3 และ มคอ. 5 ประจําภาคเรียนที่ 1/2559

1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703159 นางสาว                   สมจิตร บุญมา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703159 นางสาว                   สมจิตร บุญมา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703166 นาย                      เอกชัย ตุมคํา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703166 นาย                      เอกชัย ตุมคํา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703166 นาย                      เอกชัย ตุมคํา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703166 นาย                      เอกชัย ตุมคํา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703168 นาย                      รัชศักด์ิ ทองแสง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703168 นาย                      รัชศักด์ิ ทองแสง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703168 นาย                      รัชศักด์ิ ทองแสง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703168 นาย                      รัชศักด์ิ ทองแสง รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703169 นาง                      ดวงเนตร ราชปญญา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703169 นาง                      ดวงเนตร ราชปญญา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703169 นาง                      ดวงเนตร ราชปญญา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703169 นาง                      ดวงเนตร ราชปญญา รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703171 นาย                      วีระพงษ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703171 นาย                      วีระพงษ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703171 นาย                      วีระพงษ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703171 นาย                      วีระพงษ ทองสุข รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703173 นางสาว                   พิชชาภรณ ตามบุญนิธิพงศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703173 นางสาว                   พิชชาภรณ ตามบุญนิธิพงศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703173 นางสาว                   พิชชาภรณ ตามบุญนิธิพงศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703173 นางสาว                   พิชชาภรณ ตามบุญนิธิพงศ รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ศิรพณ โพธิอาภา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2554902+ วิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตรเบื้องตน 56227031 5622703174 นางสาว                   ปาลิตา บุญชู รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2554701 คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703174 นางสาว                   ปาลิตา บุญชู รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ประเสริฐ บัวจันอัฐ  2553802 การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพรัฐประศาสนศาสตร 56227031 5622703174 นางสาว                   ปาลิตา บุญชู รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 ปณัยกร บุญกอบ วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง 2553505 หลักการบริหารแรงงานและสวัสดิการทางสังคม 56227031 5622703174 นางสาว                   ปาลิตา บุญชู รัฐประศาสนศาสตร 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831101 นาง                      พีรยากร ในพิพัฒนพงศ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831102 นาย                      หยก หอมสมบัติ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831103 นาย                      กิตติศักด์ิ อนุพันธ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831104 นางสาว                   จิตภินันท มณีวงษสมบัติ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831106 นาย                      ศักดินา สมบัติ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831110 นาย                      จรัญ หลักบุญ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831111 นาย                      อภินันท อนุสินธุ เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831112 นาย                      พิศาล สายสงค เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 
1/2559 วรายุทธ อินอราม ศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 5504805 การฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 56228311 5622831113 นาย                      ประสิทธิ์ ขันเสน เทคโนโลยี แขนงวิชาเทคโนโลยีกอสราง 


